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เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชน กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
จ านวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

แบ่งเป็น 
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 64,800,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 9.80 บาท 

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ประชาชนขึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ 
หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 7,200,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

ในราคาเสนอขายหุน้ละ 9.80 บาท 
การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

โดยบรษิทัฯ จะน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  
 

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น 
วนัที ่25-26 และ 29 พฤศจกิายน 2564 

 

ท่ีปรกึษาทางการเงินและผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

 

วนัท่ียื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนังสือช้ีชวน 
วนัที ่24 มถิุนายน 2564 

 

วนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนมีผลใช้บงัคบั 
วนัที ่23 พฤศจกิายน 2564 

 
ค าเตอืนผูล้งทุน: 
“ก่อนตดัสนิใจลงทุน ผูล้งทุนต้องใช้วจิารณญาณในการพจิารณาขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัยแ์ละเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์ รวมทัง้ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่งทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นอย่างด ีการมผีลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนนี้ 
มไิดเ้ป็นการแสดงว่าคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน หรอืส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์นะน าใหล้งทุนในหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืมไิดป้ระกนัราคาหรอืผลตอบแทนของหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย หรอืรบัรองความครบถว้น
และถูกตอ้งของขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนนี้แต่อยา่งใด ทัง้นี้ การรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มลู
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชีช้วนนี้เป็นความรบัผดิชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์
หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสอืชีช้วนมขีอ้ความหรอืรายการทีเ่ป็นเทจ็ หรอืขาดขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั ผู้
ถอืหลกัทรพัย์ที่ได้ซื้อหลกัทรพัย์ไม่เกนิหนึ่งปีนับแต่วนัที่แบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนมผีลใช้บงัคบัและยงัเป็น
เจา้ของหลกัทรพัยอ์ยู ่มสีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากบรษิทัหรอืเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535  ทัง้น้ี ภายในหนึ่งปีนับแต่วนัที่ได้รูห้รอืควรจะได้รูว้่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนเป็นเท็จหรอืขาด
ขอ้ความทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั แต่ไม่เกนิสองปีนบัจากวนัทีแ่บบแสดงรายการขอ้มลูดงักล่าวมผีลใชบ้งัคบั” 
บุคคลทัว่ไปสามารถขอตรวจสอบหรอืขอส าเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ และหนังสอืชี้ชวนได้ที่ศูนย์ สารสนเทศตลาดทุน   
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 333/3 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวนัท าการ
ของส านกังาน ระหวา่งเวลา 9.00-12.00 น. และ13.00-16.00 น. หรอืทาง http://www.sec.or.th 

การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุควรท าความเขา้ใจต่อลกัษณะของหลกัทรพัยแ์ตล่ะประเภท 
และควรศกึษาขอ้มลูของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัยก์อ่นการตดัสนิใจลงทุน 
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 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำ 1 
 

 ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 

 
ข้อมูลสรปุน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวน ซ่ึงเป็นเพียง

ข้อมูลสรปุเก่ียวกบัการเสนอขาย ลกัษณะและความเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(“บริษทัฯ”) ดงันัน้  
ผูล้งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ ซ่ึงสามารถขอได้จากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษทัฯ ยื่นต่อส านักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี 

website ของส านักงาน ก.ล.ต. 
 

ข้อมูลสรปุของการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชาชน 
บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : 25-26 และ 29 พฤศจกิำยน 2564 
 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขาย 

ผูเ้สนอขาย  :  บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) (“HL”) 

ประเภทธรุกิจ :  บริษัทประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย
ปัจจุบนัลงทุนในธุรกจิรำ้นขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ์ เวชส ำอำง ผลติภณัฑ์
เสริมอำหำร อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกิจ
คดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ เช่น ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ผลติภณัฑฆ์่ำ
เชือ้ ผลติภณัฑส์ลำยกลิน่ และผลติภณัฑห์น้ำกำก เป็นตน้ 

จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย : หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 72,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.47 ของจ ำนวนหุน้
  ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุน
  ในครัง้นี้ 

สดัส่วนการเสนอขายหุ้น : (1)  เสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 64,800,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 23.82 ของ
 จ ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอ
 ขำยหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้  

  (2) เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
 จ ำนวน 7,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.65 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและ
 เรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนใน
 ครัง้นี้  

เง่ือนไขการจดัจ าหน่าย :  รบัประกนักำรจ ำหน่ำยอยำ่งแน่นอนทัง้จ ำนวน (Firm Underwriting) 
    ไมร่บัประกนักำรจ ำหน่ำย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน  : 9.80 บำทต่อหุน้ 

มูลค่าการเสนอขายรวม : 705,600,000 บำท 

มูลค่าท่ีตราไว้ (par)  : 0.50 บำทต่อหุน้ 

มูลค่าตามราคาบญัชี :  0.80 บำทต่อหุน้ ค ำนวณจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิรวม ณ 
 วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกบั 160.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจ ำนวนหุ้นที่



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

สว่นที ่1 หน้ำ 2 
 

 ออกและเรยีกช ำระแล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี้ จ ำนวน 
 200 ลำ้นหุน้ 

  0.59 บำทต่อหุน้ ค ำนวณจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จำกงบกำรเงนิ ณ วนัที ่
 30 กนัยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกบั 160.12 ลำ้นบำท และหำรดว้ยจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและ
 เรียกช ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ หลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี้ จ ำนวน 272 
 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted)  

การเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ายื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานจนถึงช่วงเสนอ
ขาย 
 ไม่ม ี   ม ี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรพัย์กับกลุ่มท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จ ัดจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์เช่น การถือหุ้นระหว่างกนั การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยด์ ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์การกู้ยืมจากกลุ่มท่ีปรึกษา
ทางการเงินและหรือกลุ่มผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และความสมัพนัธอ่ื์นท่ีอาจท าให้ท่ีปรึกษาทางการเงินและหรือ
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยข์าดความเป็นอิสระในการท าหน้าท่ี 
 ไม่ม ี   ม ี

ท่ีมาของการก าหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพือ่ประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย: 
กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ในครัง้นี้  พจิำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to 
Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี้  รำคำหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยหุน้ละ 9.80 บำท คดิเป็นอตัรำสว่นรำคำต่อก ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 
27.63 เท่ำ ซึง่ค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563 ถงึวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 ซึง่มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 70.95 ลำ้นบำท เมื่อหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ก่อนกำรเสนอขำย
หุ้นในครัง้นี้เท่ำกบั 200 ล้ำนหุ้น จะได้ก ำไรสุทธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.35 บำท และคดิเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธติ่อหุน้ 
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกบั 37.57 เท่ำ เมื่อค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่่ำน
มำ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้เท่ำกบั 272 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) จะ
ไดก้ ำไรสุทธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.26 บำท ทัง้นี้ อตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธดิงักล่ำวค ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดตี 4      
ไตรมำสยอ้นหลงั โดยทีย่งัมไิดพ้จิำรณำถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรประเมนิรำคำหุน้ทีเ่สนอขำย จงึไดเ้ปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธติ่อหุน้ของบริษทั
เทยีบเคยีงทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงไรกด็ ีกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ซึ่งประกอบธุรกจิ
ธุรกจิโดยกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนัลงทุนในธุรกจิรำ้นขำยยำ และธุรกจิคดิคน้ และพฒันำ
ร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ ซึง่เป็นธุรกจิทีแ่ตกต่ำง
จำกธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ ในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จงึเปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธิ
ต่อหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิบำงส่วนที่คล้ำยคลงึกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 2 ธุรกจิ คอื ธุรกจิ    
คำ้ปลกี และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพ และธุรกจิจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย ์ในระยะเวลำ 3 เดอืน ตัง้แต่
วนัที ่17 สงิหำคม 2564 ถงึวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2564 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

  บริษทั  ลกัษณะการประกอบรุกิจ ตลาดรองท่ี

จดทะเบียน/

หมวดธรุกิจ 

ราคา

เฉล่ีย           

(บาท)1/ 

P/E                  

(เท่า) 

บรษิทั เคแอนดเ์ค 

ซุปเปอรส์โตร ์เซำท์

เทริน์ จ ำกดั (มหำชน) 

(KK) 

ธุรกจิคำ้ปลกีและคำ้ส่งสนิคำ้อุปโภคบรโิภค mai / 
บรกิำร 

4.02 31.71 
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บริษทั ลกัษณะการประกอบรุกิจ ตลาดรองท่ี
จดทะเบียน/
หมวดธรุกิจ 

ราคา

เฉล่ีย           

(บาท)1/ 

P/E                  

(เท่า) 

บรษิทั ธนพริยิะ จ ำกดั 

(มหำชน) (TNP) 

ธุรกจิคำ้ปลกีและคำ้ส่งสนิคำ้อุปโภคบรโิภคภำยใตช้ือ่ 

"ธนพริยิะ" 

mai / 
บรกิำร 

5.62 25.57 

บรษิทั อนิเตอร ์ฟำรม์ำ 

จ ำกดั (มหำชน) (IP) 

ธุรกจิพฒันำ คดิคน้ และจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์สุขภำพ

และนวตักรรมควำมงำมส ำหรบัคน และผลิตภณัฑ์

สขุภำพส ำหรบัสตัวเ์ลีย้งและปศุสตัว ์

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

21.76 96.97 

บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั 

(มหำชน) (SMD) 

ธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ โดยน ำเข้ำจำกผู้ผลิตต่ำงประเทศ 

เพื่อจดัจ ำหน่ำยใหแ้ก่สถำนพยำบำลในประเทศและ

บุคคลทัว่ไป 

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

14.51 23.52 

บรษิทั เทคโนเมดคิลั 

จ ำกดั (มหำชน) (TM) 

ธุรกิจตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์และอุปกรณ์

ทำงกำรแพทย์ เพื่ อจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ให้กับ

สถำนพยำบำลชัน้น ำในประเทศ โดยไดร้บักำรแต่งตัง้

เ ป็น Exclusive Distributor จำกผู้ผลิตชัน้น ำจำก

ต่ำงประเทศรวมถงึประเทศไทย 

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

3.56 46.00 

บรษิทั วนิเนอรย์ี ่เมดิ

คอล จ ำกดั (มหำชน) 

(WINMED) 

ธุรกิจน ำเข้ำ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชุดอุปกรณ์ 

ส ำหรบักำรเกบ็ กำรตรวจวเิครำะห ์วนิิจฉัย และกำร

บ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์

mai / 
สนิคำ้อุปโภค

บรโิภค 

6.30 49.12 

ทีม่ำ: www.setsmart 
หมำยเหตุ: 1/เป็นรำคำหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั ค ำนวณโดยใชม้ลูคำ่กำรซือ้ขำยหำรดว้ยปรมิำณกำรซือ้ขำย 

สดัส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ท่ีไม่ติด Silent Period : จ ำนวน 37,337,500 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.73 
ของจ ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนในครัง้นี้ 

ตลาดรอง :   SET                mai  

หมวดธรุกิจ (Sector) : บรกิำร 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน :   profit test  
 

 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 

บริษัทฯ มีวตัถุประสงค์ในกำรน ำเงนิที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์ครัง้นี้หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบักำรเสนอขำย
หลกัทรพัยเ์ป็นจ ำนวนเงนิสทุธปิระมำณ 679.26 ลำ้นบำท ไปใชด้งัต่อไปนี้ 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
 

จ านวนเงินท่ี 
คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท) 

ระยะเวลาการใช้เงิน
โดยประมาณ 

1. ขยำยสำขำและปรบัปรุงสำขำ 60.00 ภำยในปี 2567 
2. เงนิทุนหมนุเวยีน 619.26 ภำยในปี 2567 

 

 

http://www.setsmart/
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นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

บรษิัทฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของ 
บรษิทัฯ ในแต่ละปี ภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ อำจ
พจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำง
กำรเงนิ และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงนิทุนหมุนเวยีนในกำรบรหิำรกจิกำร และแผนกำรขยำยธุรกจิในอนำคต รวมถึงภำวะ
เศรษฐกจิ 

บรษิทัย่อย มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของแต่ละ
บรษิทัยอ่ย ในแต่ละปี โดยจะตอ้งค ำนึงถงึผลกำรด ำเนนิงำน สภำพคล่องทำงกำรเงนิ กระแสเงนิสด ฐำนะทำงกำรเงนิ ควำมจ ำเป็น
ในกำรใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน ภำวะเศรษฐกจิ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บรษิทัฯ” หรอื “เฮลทล์ดี”) จดทะเบยีนจดัตัง้
เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2561 เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) ปัจจุบนับรษิทัฯ ได้ลงทุนในบรษิทั
ยอ่ย ดงันี้ 

(1) บรษิทั ไอแคร ์เฮลท์ จ ำกดั (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร ์เฮลท์”) เป็นบรษิทัย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ถอืหุน้
รอ้ยละ 100.00  ณ วนัที ่18 ธนัวำคม 2563  ไอแคร ์เฮลท ์มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 65 ลำ้นบำท 
โดยไอแคร ์เฮลท ์ประกอบธุรกจิหลกัคอื ธุรกจิรำ้นขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 
อุปกรณ์กำรแพทย ์และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร เพื่อใหค้รอบคลุมควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ทีห่ลำยหลำย โดยสำมำรถแบ่งประเภทของผลติภณัฑอ์อกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
 

ประเภทสินค้า ลกัษณะ 
ยำและผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 
(Professional Healthcare) 

สนิคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นผลติภณัฑ์ประเภทยำ ซึ่งประกอบดว้ยยำทัว่ไป 
ยำสำมญัประจ ำบำ้น และยำควบคุมพเิศษ เพื่อใชร้กัษำอำกำรป่วยชนิด
ต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อบ ำรุงสุขภำพ ใชป้้องกนัหรอืบรรเทำอำกำรเจบ็ป่วย โดย
สนิคำ้ประเภทนี้ถอืเป็นสนิคำ้ทีม่กีำรจ ำหน่ำยเป็นหลกัในทุกสำขำ 

อุปกรณ์กำรแพทย์ และของใช้
ในบำ้น 
(Home Healthcare) 

สนิค้ำประเภทอุปโภค ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องมอื
แพทย ์วสัดุสิน้เปลอืงทำงกำรแพทย ์วสัดุหรอือุปกรณ์เพื่อบ ำบดัรกัษำ
ผูป่้วย และผลติภณัฑใ์ชภ้ำยในบำ้น ในกำรช่วยเหลอืหรอือ ำนวยควำม
สะดวกให้กบัผู้ป่วยในบำงลกัษณะ เช่น ไม้เท้ำผู้สูงอำยุ อุปกรณ์ช่วย
พยุงเดนิ หน้ำกำกทำงกำรแพทย ์เครื่องวดัอุณหภูม ิเครื่องวดัควำมดนั
โลหติ เป็นตน้ 

สนิคำ้สุขภำพส ำหรบัภำยนอก
รำ่งกำย 
(Personal Healthcare) 

ประกอบด้วยสินค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพหรือสุขอนำมัย ส ำหรับใช้
ภำยนอกร่ำงกำย เพื่อบ ำรุงสุขภำพของผู้ใช้ หรอืบรรเทำและป้องกนั
อำกำรเจบ็ป่วย เช่น แชมพรูกัษำอำกำรหนังศรษีะรว่ง สบู่บ ำรุงผวิ เป็น
ตน้ 

สนิคำ้บรโิภค 
(Deli Healthcare) 

สินค้ำบริโภค หรือสินค้ำอื่นๆ ประกอบด้วย อำหำร เครื่องดื่ม หรือ
อำหำรทำงกำรแพทยอ์ื่นๆ เชน่ นมผงส ำหรบัเดก็ นมผงส ำหรบัผูส้งูอำยุ 
น ้ำดื่มขวดเลก็ เป็นตน้ 
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โดยสนิคำ้เหล่ำนี้จะจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นขำยยำทัง้หมด 4 แบรนด์ ซึ่งปัจจุบนัมจี ำนวน 26 สำขำ (ณ วนัที ่31 ตุลำคม 
2564) ดงันี้ 
- iCare 10 สำขำ 
- Pharmax 12 สำขำ 
- vitaminclub  3 สำขำ 
- Super Drug  1 สำขำ 

 
(2) บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (Healthiness Company Limited) (“เฮลทเินส”) เป็นบรษิทัย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 

100.00 ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2563 เฮลทิเนส มีทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้วจ ำนวน 35 ล้ำนบำท โดย      
เฮลทเินส ประกอบธุรกจิหลกัคอื คดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพือ่สขุภำพ ภำยใต ้2 แบรนด ์ดงันี้ 
1. PRIME เป็นแบรนด์ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ ที่คดัสรรวตัถุดบิคุณภำพจำกทัว่ทุกมุมโลก ปัจจุบนัมผีลติภณัฑ์ 

ภำยใตแ้บรนด ์PRIME จ ำนวนทัง้หมด 26 SKU 
2. Besuto เป็นแบรนด์ผลติภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อสุขภำพ ซึ่งมผีลติภณัฑ์ฆ่ำเชื้อ ผลติภณัฑ์สลำยกลิน่ และ    

ผลติภณัฑห์น้ำกำก ซึง่ปัจจุบนั เฮลทเินส จ ำหน่ำยผลติภณัฑภ์ำยใตแ้บรนด ์Besuto ทัง้หมด 9 SKU 
โดยปัจจุบนั ผลติภณัฑข์องเฮลทเินส สว่นใหญ่จ ำหน่ำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกีของกลุ่มบรษิทั 

 
โครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เมื่อวนัที ่16 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 136 ลำ้นบำท และมทีุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 
100 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชนในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมทีุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 136 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 272 ลำ้นหุน้ 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

 
 

ประกอบธรุกิจลงทุนบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) 

ธรุกิจร้านขายยา  

บริษทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ากดั 

ธรุกิจคิดค้น และพฒันาร่วมกบัทีม

วิจยัภายนอก รวมทัง้ว่าจ้างผู้ผลิต 

เพื่อจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละ

นวตักรรมเพื่อสขุภาพ 

บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั 
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ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 

โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่25 มนีำคม 2564 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
รายช่ือผูถ้ือหุ้น 

 
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน หลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์  117,375,000  58.69  117,375,000  43.15 
2. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์  65,562,500  32.78  65,562,500  24.10 
3. นพ.ธญักร พนัธุกำนนท ์  13,062,500  6.53  13,062,500  4.80 
4. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล  4,000,000  2.00  4,000,000  1.47 
รวมจ านวนหุ้นก่อนการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 200,000,000 100.00 200,000,000 73.53 
จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 7,200,000 2.65 
จ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยต่อประชำชน 64,800,000 23.82 
รวมจ านวนหุ้นหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 272,000,000 100.00 

 

 

สดัส่วนรายได้ของกลุ่มบริษทั 

หมำยเหตุ * รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั รำยไดจ้ำกกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้ภำยในรำ้นขำยยำ เป็นตน้ 
 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์
เสรมิอำหำร 

561.88 71.02 659.46 72.03 753.19 69.73 558.68 70.13 623.01 68.26 

รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใชใ้นบำ้น 

114.11 14.42 129.11 14.10 169.27 15.67 123.28 15.47 160.52 17.59 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุขภำพ
ส ำหรบัภำยนอกร่ำงกำย 

69.74 8.81 73.28 8.00 95.79 8.87 71.27 8.95 78.71 8.62 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 35.66 4.51 44.37 4.85 45.84 4.24 33.18 4.16 40.45 4.43 
รวมรายได้จากการขาย 781.39 98.76 906.22 98.99 1,064.09 98.52 786.41 98.71 902.69  98.90 
รำยไดอ้ื่น* 9.82 1.24 9.29 1.01 16.02 1.48 10.26 1.29 10.06 1.10 
รวมรายได้ทัง้หมด 791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67  100.00 912.74  100.00 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
1. ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจุฑำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม่ประภสัสร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
3. นำงมำรยำท ธรีโตมร* กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
4. นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
5. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ กรรมกำร 
6. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำร 
7. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ กรรมกำร 
 
หมำยเหตุ: * นำงมำรยำท ธรีโตมร เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้โดยนำงมำรยำท ธรีโตมร จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีจำกคณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัช ีสำขำกำรบญัชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั และด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตัิกำรของบรษิัทให้
ค ำปรกึษำทำงดำ้นธุรกจิและกำรลงทุนแห่งหนึ่ง จงึมปีระสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงนิ (ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสำร
แนบ 1 รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั) 
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สรปุปัจจยัความเส่ียง 

1. ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัท เป็นธุรกิจร้ำนค้ำปลีกยำและเวชภณัฑ์ โดยมีกำรสัง่ซื้อสนิค้ำจำกผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำย      
รำยใหญ่ จ ำนวน 2 รำย รำย โดยมยีอดซื้อสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยทีห่นึ่งจ ำนวน 141.71 ลำ้นบำท จ ำนวน 
275.63 ล้ำนบำท จ ำนวน 315.53 ล้ำนบำท และจ ำนวน 258.17 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 22.63 ร้อยละ 36.58 ร้อยละ 
37.36 และร้อยละ 35.60 ของมูลค่ำกำรจดัซื้อสนิค้ำของกลุ่มบริษัท ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 
ตำมล ำดบั และมยีอดซื้อสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยทีส่องจ ำนวน 100.74 ลำ้นบำท จ ำนวน 240.73 ลำ้นบำท 
จ ำนวน 252.24 ลำ้นบำท และจ ำนวน 225.43 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 16.08 รอ้ยละ 31.95 รอ้ยละ 29.87 และรอ้ยละ 
31.08 ของมูลค่ำกำรจดัซื้อสินค้ำของกลุ่มบริษัท ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ตำมล ำดบั ดงันัน้     
กลุ่มบรษิทัจงึอำจไดร้บัผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน หำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บั
กลุ่มบริษัท หรือไม่สำมำรถจดัส่งสนิค้ำได้ ตำมก ำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 2 รำย
ดงักล่ำว เป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมยำ โดยทีย่ำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรส่วนใหญ่ จะแต่งตัง้
ให้ผู้ผลติและผู้จดัจ ำหน่ำยสองรำยนี้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยกลุ่มบรษิทัซื้อสนิค้ำจำกผู้ผลติและผู้จดัจ ำหน่ำย 2 รำย
ดงักล่ำว มำตัง้แต่เปิดรำ้นขำยยำ และกำรด ำเนินธุรกจิร่วมกนักว่ำ 28 ปี และเป็นไปดว้ยดมีำโดยตลอด ยอดสัง่ซื้อของ
กลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ มำอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเตบิโตและกำรขยำยสำขำ จงึมัน่ใจว่ำจะสำมำรถรกัษำควำมสมัพนัธอ์นัดกีบั
ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยไดต้่อไป นอกจำกนี้ ไดม้กีำรสรรหำ และคดัเลอืกผูค้ำ้รำยใหม่เขำ้มำขึน้ทะเบยีนเป็น Approved 
Vendor List อยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่เพิม่ชอ่งทำงในกำรจดัหำสนิคำ้ใหเ้พยีงพออยำ่งต่อเนื่อง  

2. ความเส่ียงจากการบริหารคลงัสินค้า 
กำรด ำเนินธุรกจิรำ้นยำ จ ำเป็นตอ้งมกีำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ใหม้ปีรมิำณทีเ่หมำะสม เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้
ไดอ้ยำ่งครบถว้นและทนัเวลำ หำกปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืในคลงัน้อยเกนิไป จะมคีวำมเสีย่งในกำรสญูเสยีโอกำสทำงธุรกจิ  
หรอืหำกมปีรมิำณสนิค้ำคงคลงัมำกเกนิไป จะเพิม่ภำระในกำรบรหิำรสภำพคล่อง ดงันัน้ ประสทิธภิำพในกำรบรหิำร
คลงัสนิค้ำส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรอย่ำงมนีัยส ำ คญั อย่ำงไรก็ตำม       
ทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัใหค้วำมส ำคญัอย่ำงมำกในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ มกีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำช่วยใน
กำรควบคุมสินค้ำตำมรูปแบบ FIFO (First In First Out) ซึ่งพิจำรณำอำยุสินค้ำควบคู่ไปด้วย โดยระบบสำรสนเทศ        
ทีน่ ำมำใช ้สำมำรถเชื่อมโยงขอ้มลูสนิคำ้คงคลงัทีค่ลงัสนิคำ้และทีร่ำ้นสำขำ ฝ่ำยจดัซื้อสนิคำ้จงึสำมำรถตรวจสอบปรมิำณ
สนิคำ้คงคลงัไดต้ลอดเวลำและมกีำรประเมนิควำมตอ้งกำรของสนิคำ้แต่ละชนดิตำมสำขำต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ 
กำรแบ่งพื้นทีจ่ดัเกบ็สนิคำ้ และกำรจดัเรยีงสนิคำ้ตำม ABC Analysis ซึ่งเป็นวธิกีำรในกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัโดยแบ่ง
ตำมควำมส ำคญัและกำรหมุนเวยีนของสนิคำ้แต่ละชนิด ยงัช่วยเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ ปัจจยัเหล่ำนี้
ส่งผลใหร้ะยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ทีด่ขี ึน้ตำมล ำดบัจำกเดมิที ่74.28 วนั ในปี 2561 ลดลงเหลอื 54.14 วนั ณ สิน้ไตรมำส 
3 ปี 2564   

3. ความเส่ียงจากการแข่งขนัสงูในอตุสาหกรรม 
กำรเติบโตของมูลค่ำตลำดร้ำนขำยยำ ได้ดึงดูดให้เกิดกำรแข่งขนัในระดบัที่สูงขึ้น จำกทัง้ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยยำ   
ขนำดใหญ่ (Chain Store) รวมถงึผูป้ระกอบกำรคำ้ปลกีสมยัใหม่ รำ้นคำ้สะดวกซื้อ ทีเ่ขำ้มำร่วมแข่งขนัในอุตสำหกรรม 
จงึอำจส่งผลกระทบกบักำรด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัเป็นรำ้นยำในลกัษณะ Chain Store ที่
บรหิำรงำนดว้ยผูบ้รหิำรทีม่วีสิยัทศัน์และประสบกำรณ์ในธุรกจิมำกวำ่ 28 ปี จงึมุ่งเน้นกำรเปิดสำขำในท ำเลทีเ่ขำ้ถงึลกูคำ้
อย่ำงทัว่ถึงภำยในกรุงเทพมหำนคร ด้วยแบรนด์ร้ำนขำยยำที่เหมำะสมของแต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม    
ประกอบกบักำรมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่ค้ำเสมอมำที่มีผลต่อกำรจดัหำสนิค้ำ รวมถึงกำรจดัให้มเีภสชักรอยู่ประจ ำ      
ทุกสำขำ ลูกคำ้จงึมัน่ใจไดถ้งึคุณภำพในกำรบรกิำร ปัจจยัเหล่ำนี้ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมคีวำมพรอ้มและสำมำรถทีจ่ะแข่งขนั
กบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นและเตบิโตต่อไป 
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4. ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้องกบัธรุกิจ 
กำรด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำ จ ำเป็นตอ้งไดร้บักำรอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด ำเนิกำรตำมกฏระเบยีบและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวขอ้ง หำกภำครฐัมกีำรแก้ไขหรอืออกระเบยีบเพิม่เตมิขึ้นเกี่ยวกบัธุรกจิร้ำนขำยยำ อำจส่งผลต่อกำร
ประกอบธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของอย่ำงมนีัยส ำคญั อย่ำงไรก็ตำม กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์จำกหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งของภำครฐั ก ำหนดขึน้โดยมุ่งหวงัถงึประโยชน์ของประชำชนเป็นหลกั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มบรษิทัทัง้ดำ้นคุณภำพสนิคำ้และกำรบรกิำร โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรตำมวธิกีำรทีด่ทีำงเภสชักรรม หรอื Good 
Pharmacy Practice (GPP) (รำยละเอียดตำมข้อมูลอุตสำหกรรมในหวัข้อ 2.3) ซึ่งเป็นหลกักำรสำกลระดบัโลก กลุ่ม
บรษิทัมัน่ใจว่ำ รำ้นขำยยำทัง้หมดมคีุณภำพตำมเกณฑท์ัง้ 3 ขัน้ตำมมำตรฐำน GPP ครบถ้วนแลว้ นอกจำกนี้ ผูบ้รหิำร
ของกลุ่มบรษิทั ไดม้กีำรตดิตำมขำ่วสำรเกีย่วกบักฎหมำย กฎระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิรำ้นขำยยำอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

5.  ความเส่ียงเก่ียวกบัสญัญาเช่าพืน้ท่ี 
รำ้นขำยยำแต่ละสำขำของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่จะเป็นกำรเชำ่พืน้ทีใ่นบรเิวณศนูยก์ำรคำ้ หำ้งสรรพสนิคำ้ คอมมนูิตีม้อลล ์
หรอืชุมชนทีม่ผีูอ้ยูอ่ำศยัจ ำนวนมำก ทีเ่ป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพ (Prime Location) ซึง่สญัญำเช่ำพืน้ทีท่ ัง้ 26 สำขำ (ณ วนัที ่
31 ตุลำคม 2564) มสีทิธิใ์นกำรต่อสญัญำเชำ่เมือ่หมดอำยุตำมเงือ่นไขทัว่ไปในกำรใหเ้ชำ่พืน้ที ่ดงันัน้ หำกไมไ่ดร้บักำรต่อ
อำยุสญัญำเช่ำพืน้ทีจ่ำกเจำ้ของพืน้ที ่หรอืมกีำรเปลีย่นแปลงเงื่อนไขในกำรต่อสญัญำ อำจส่งผลกระทบกบัรำยไดแ้ละผล
กำรด ำเนินงำนได ้อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มบรษิทัมคีวำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัผูใ้หเ้ช่ำทุกรำย มปีระวตักิำรช ำระค่ำเช่ำทีด่ ีและปฏบิตัิ
ตำมสญัญำเช่ำ   อย่ำงเคร่งครดัมำโดยตลอด จงึไม่เคยประสบปัญหำจำกกำรไม่ไดร้บักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำพืน้ที่ รวมถงึ
แบรนดร์ำ้นขำยยำของกลุ่มบรษิทัยงัเป็นทีม่ ัน่ใจของผูบ้รโิภคทัว่ไป จงึส่งผลดำ้นดตี่อรำ้นคำ้อื่นๆ ในบรเิวณใกลเ้คยีงดว้ย
เช่นกนั นอกจำกนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำพื้นที่ดงักล่ำว กลุ่มบริษัทมัน่ใจว่ำจะสำมำรถเช่ำพื้นที่ที่มี
คุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัพืน้ทีด่งักล่ำวจำกเจำ้ของพืน้ทีร่ำยอื่นไดใ้นเงื่อนไขและรำคำตลำดโดยทัว่ไป ภำยใต้ประสบกำรณ์
และควำมช ำนำญ      ในธุรกิจของผู้บรหิำร ที่มคีวำมเชี่ยวชำญในกำรเลือกพื้นที่เช่ำเพื่อเปิดร้ำนสำขำและสำมำรถ
บรหิำรงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

6. ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทางเภสชักรรม 
จำกประกำศกฎหมำยฉบบัใหม่ในปี 2557 โดยกระทรวงสำธำรณสุข ทีก่ ำหนดให้รำ้นขำยยำแผนปัจจุบนั จ ำเป็นต้องมี
เภสชักรอยูป่ระจ ำรำ้น เภสชักรจงึเป็นทีต่อ้งกำรของตลำดรำ้นขำยยำมำกขึน้ หำกไม่สำมำรถจดัหำเภสชักรมำปฏบิตังิำน
ในแต่ละสำขำอย่ำงเพยีงพอ จะส่งผลถงึคุณสมบตัใินกำรต่ออำยุใบอนุญำต และส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนอย่ำงมนีัยส ำคญั 
ทัง้นี้ ทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัไม่เคยประสบปัญหำดำ้นกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงดำ้นเภสชักรรม เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัไดม้ี
กำรเปิดรบัเป็นแหล่งฝึกงำนของนิสติและนักศกึษำคณะเภสชัศำสตร์ และมกีำรลงนำมเป็นบนัทกึขอ้ตกลงร่วมมอืทำง
วชิำกำรกบัจำกสถำนศกึษำชัน้น ำต่ำงๆ ท ำใหม้นีักศกึษำเขำ้มำฝึกงำนกบัสำขำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และมนีิสตินักศกึษำ
บำงส่วนที่กลบัเข้ำมำท ำงำนกบั กลุ่มบริษัทเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ท ำให้กลุ่มบริษัทมีบุคลำกรทำงเภสชักรรมเข้ำมำ
หมนุเวยีนอยำ่งต่อเนื่อง 

7. ความเส่ียงจากการเติบโตของตลาดออนไลน์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
กำรเกดิขึน้ของตลำดออนไลน์ ไดส้่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป จงึเกดิผลกระทบอย่ำงรวดเรว็และรุนแรงต่อ
ธุรกจิหลำยภำคส่วน กำรสัง่ซื้อของทำงแพลตฟอร์มออนไลน์อย่ำงเช่น Shopee หรอื Lazada มำกขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั 
หำกไม่สำมำรถปรบัตวัตำมเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผู้บรโิภค จะส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัลดลง และ
เกดิผลกระทบดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำน อยำ่งไรกต็ำม กฎหมำยก ำหนดใหส้นิคำ้เวชภณัฑป์ระเภทยำทีเ่ป็นสนิคำ้หลกั
ในธุรกจิของกลุ่มบรษิทัยงัไม่สำมำรถจ ำหน่ำยผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ได ้นอกจำกนี้ พฤตกิรรมในกำรเลอืกซื้อสนิคำ้
ประเภทยำ ทีเ่ป็นสนิคำ้ทีส่ง่ผลกระทบโดยตรงกบัสขุภำพของผูใ้ชส้นิคำ้ ผูบ้รโิภคจงึยงัคงมพีฤตกิรรมกำรซือ้ยำตำมค ำสัง่
แพทย์หรอืซื้อยำตำมค ำแนะน ำของเภสชักรผ่ำนร้ำนขำยยำเป็นหลกั ในส่วนของสนิคำ้ประเภทผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร  
เวชส ำอำง และสนิค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพหรอืสุขอนำมยั ที่สำมำรถซื้อขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์  กลุ่มบรษิัทได้มกีำร
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ปรบัตวัโดยรเิริม่กำรท ำกำรตลำดออนไลน์ ผ่ำน Social Media และเริม่กำรขำยสนิค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ม Shopee และ 
Lazada ซึง่จะเป็นชอ่งทำงเพือ่ขยำยกำรตลำดออนไลน์ของกลุ่มบรษิทัได ้ในอนำคต 

8. ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 
นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ซึง่ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร เป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำม
ช ำนำญที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจร้ำนขำยยำมำกว่ำ 28 ปี อีกทัง้ยงัมีควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ผลิตหรือผู้จดัจ ำหน่ำยสนิค้ำ
ประเภทยำและเวชภณัฑม์ำอย่ำงยำวนำน ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำรดงักล่ำว อำจส่งผลต่อกำรบรหิำรงำนได ้
ทัง้นี้ จำกกำรที ่นำงมทัยำ พนัธุกำนนท์ ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 43.15 ของทุนจดทะเบยีน
และช ำระแลว้ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ครัง้นี้ (รวมกำรถอืหุน้ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง) ซึง่เป็นแรงจงูใจทีจ่ะชว่ย
ใหผู้บ้รหิำรด ำเนินกำรบรหิำรงำนกลุ่มบรษิทัต่อไป นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยกำรฝึกอบรมพนกังำนและผูบ้รหิำรใน
ส่วนงำนต่ำงๆ เพื่อทีจ่ะสำมำรถชว่ยผูบ้รหิำรหลกัในกำรบรหิำรงำนต่ำงๆ รวมทัง้มแีผนสบืทอดต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู 
เพือ่ใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิำพ 

9 ความเส่ียงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 
ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยเริม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ซึง่มกีำรแพร่
ระบำดรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รฐับำลจงึเริม่มกีำรบงัคบัใช้มำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด ที่ส่งผลกระทบกบั
เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศไทย เนื่องจำกผู้ประกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ ซึ่งเป็น    
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อรำยได้และก ำลังซื้อของประชำกร  รวมถึงรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและพฤติกรรมผู้บริโภค           
ภำยใต้ “ควำมปกตริูปแบบใหม่” (New Normal) นอกจำกนี้ หำกมกีำรแพร่ระบำดภำยในพื้นทีข่องสำขำหรอืส ำนักงำน
ของกลุ่มบรษิทั อำจส่งผลกระทบอยำ่งมนีัยส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน ซึง่ทีผ่่ำนมำกลุ่มบรษิทัไดร้บั
ผลกระทบในชว่งตน้ปี 2563 จำกกำรสัง่ปิดสถำนทีท่ีม่คีวำมเสีย่ง ซึง่รวมถงึหำ้งสรรพสนิคำ้ที ่กลุ่มบรษิทัมสีำขำทีเ่ปิดท ำ
กำรอยู่ภำยใตแ้บรนด ์“vitaminclub” ทีถ่งึแมว้่ำรำ้นขำยยำหรอืรำ้นสนิคำ้อื่นทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติจะไดร้บักำรยกเวน้
ใหเ้ปิดบรกิำรตำมปกติ แต่จำกกำรทีป่ระชำชนผูม้ำซื้อสนิคำ้หรอืใชบ้รกิำรของหำ้งสรรพสนิคำ้มจี ำนวนลดลงอย่ำงมำก 
ท ำใหจ้ ำเป็นตอ้งพจิำรณำปิดสำขำเหล่ำนี้ชัว่ครำวเพื่อหลกีเลีย่งกำรขำดทุนจำกกำรเปิดใหบ้รกิำรโดยไม่มลีูกคำ้ ในส่วน
ของกำรจดัส่งสนิคำ้จำกผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย ยงัคงจดัส่งไดต้ำมปกต ินอกจำกนี้ผูบ้รหิำรรวมถงึฝ่ำยจดัซื้อของกลุ่ม
บรษิทั ไดม้กีำรตดิตำมสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ-19 อยำ่งใกลช้ดิ 
อยำ่งไรกต็ำม ธุรกจิของกลุ่มบรษิทัเป็นธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคำ้ทำงดำ้นสุขภำพ ทัง้ยำ เวชภณัฑ ์ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 
เครื่องมอืทำงกำรแพทย ์ทัง้ในลกัษณะของรำ้นยำคำ้ปลกี รวมทัง้เป็นผูค้ดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้
ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ โดยเฉพำะแบรนด์ Besuto ทีถู่กพฒันำเพื่อรบัมอืกบั
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั ท ำให้ถึงแม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 จะส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อภำวะ
เศรษฐกจิและก ำลงัซื้อของผูบ้รโิภค แต่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ซึ่งสำมำรถพจิำรณำได้
จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทัทีเ่ตบิโตขึน้จำก 906.22 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็น 1,064.09 ลำ้นบำท ในปี 2563 
คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถงึรอ้ยละ 17.42 และในงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 902.69 ลำ้นบำท 
ซึง่มำกกว่ำงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยอยูท่ี ่786.41 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 14.79 
นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ไดเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดำ้นสุขภำพของประชำชน ใหห้นัมำใส่ใจกบักำร
ดูแลสุขภำพมำกขึน้ผ่ำนกำรใชผ้ลติภณัฑส์ุขภำพในเชงิป้องกนักำรเจบ็ป่วยทีอ่ำจเกดิขึน้ ท ำใหม้คีวำมตอ้งกำรของสนิคำ้
สขุภำพสงูขึน้จำกในอดตี ซึง่นบัเป็นปัจจยัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัในอนำคต 

10 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25 
ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืนำงมทัยำ พนัธุกำนนท์ 
ซึ่งด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 43.15 ของจ ำนวนหุน้ที่
จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุน จงึอำจท ำใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่ดงักล่ำวสำมำรถใชส้ทิธคิดัค้ำนในมตทิี่
ส ำคญัในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ส ำหรบัเรือ่งทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 
3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เช่น กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่
สนิทรพัย์ กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั กำรลดหรอืเพิม่ทุน และกำรควบรวมกิจกำร เป็นต้น  อย่ำงไรก็ตำม บรษิัทฯ       
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ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ พจิำรณำ และกลัน่กรองเพื่อมใิห้เกิดรำยกำร        
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ       
ยิ่งไปกว่ำนัน้แล้ว โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน (ซึ่งรวมประธำน
กรรมกำร) จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน โครงสรำ้งกรรมกำรดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรออกเสยีงเพื่อ
พจิำรณำในเรือ่งต่ำงๆ และชว่ยใหก้ำรก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเกดิประสทิธภิำพสงูสดุ 

11 ความเส่ียงเก่ียวกบัตลาดรองส าหรบัการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ต่อประชำชนในครัง้นี้  จะเป็นกำรเสนอขำยก่อนทีจ่ะไดร้บัทรำบผล
กำรพิจำรณำของตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยในกำรรบัหุ้นสำมญัของบริษัทฯ เป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนใน      
ตลำดหลกัทรพัย์ ดงันัน้ ผู้ลงทุนจึงอำจมคีวำมเสี่ยงเกี่ยวกบัสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุ้นของบรษิัทฯ ในตลำดรอง     
หำกหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯไม่สำมำรถเขำ้จดทะเบยีนได ้อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขออนุญำตน ำหลกัทรพัย์เขำ้   
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว และบรษิทัหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะ      
ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบื้องตน้แลว้และมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่ำดว้ยกำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์  เอม็ เอ ไอ 
ยกเวน้คุณสมบตัเิรื่องกำรกระจำยกำรถอืหุ้นรำยย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ต้องมจี ำนวนผูถ้อืหุน้สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 
รำย และต้องถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุนช ำระแล้ว โดยทีป่รกึษำทำงกำรเงนิคำดว่ำภำยหลงักำรเสนอ
ขำยหุน้ในครัง้นี้แลว้เสรจ็ บรษิทัฯ จะมคีุณสมบตัเิกีย่วกบักำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยยอ่ยครบถว้นตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 

12 ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจ ากดัในการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทัในอนาคต 
ในอนำคตบรษิทัอำจมกีำรออกตรำสำรต่ำงๆ รวมถงึหุน้สำมญัเพิม่ทุน และตรำสำรประเภทอื่น เช่น ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สำมญั (Warrant) หรอืใบแสดงสทิธใินกำรซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) หรอืหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นครัง้ครำว 
โดยอำจจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Rights Offering) ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอหรอืใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้
สำมญัเดมิในกำรซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนหรอืสทิธใิดๆ ในรูปแบบใดๆ บรษิทัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจในกำรด ำเนินกำรเสนอขำย
ตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัอำจไม่เสนอสทิธใินกำรจองซื้อตรำสำรดงักล่ำวแก่ผูถ้อืหุน้สำมญัทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอก
ประเทศไทยบำงสญัชำต ิ(Restricted Countries) หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำทีต่้องปฏบิตัติำมขัน้ตอน
หรอืขอ้ก ำหนดของกฎหมำยของประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดงันัน้ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหลกัทรพัยห์รอืขอ้ก ำหนดของกฎเกณฑอ์ื่นในบำงประเทศ อำจท ำใหผู้ล้งทุนบำงกลุ่มไม่
สำมำรถใชส้ทิธใินกำรซือ้ตรำสำรดงักล่ำวตำมสดัส่วนได ้ซึง่อำจสง่ผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูล้งทุนดงักล่ำวลดลง ทัง้นี้ 
บรษิทัไม่มหีน้ำทีต่้องด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบยีนหุน้สำมญัของบรษิทัในประเทศใด เพื่อใหผู้ล้งทุนต่ำงชำตสิำมำรถใช้
สทิธใินกำรซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัส่วนในอนำคต 

สรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ส าหรบัปี 2561-2563 และ งวดไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2564 

รายละเอียด 
งบการเงิน
เสมือน* 

งบการเงินรวม 

ปี 2561** ปี 2562** ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 
สนิทรพัยร์วม  (ลำ้นบำท) 258.47 312.22 413.81 375.37 419.04 
หนี้สนิรวม (ลำ้นบำท) 156.53 188.50 273.23 248.62 258.92 
สว่นของผูถ้อืหุน้ (ลำ้นบำท) 101.94 123.71 140.59 126.75 160.12 
รำยไดร้วม*** (ลำ้นบำท) 791.21 915.51 1,080.11 796.67 912.74 
ตน้ทนุและค่ำใชจ้่ำยรวม*** (ลำ้นบำท) 788.60 886.78 1,013.57 746.89 841.45 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ*ิ** (ลำ้นบำท) 0.39 21.77 52.08 38.65 57.53 
มลูค่ำทีต่รำไว ้(Par Value)    (บำท) 10.00 10.00 0.50 10.00 0.50 
ก ำไรสุทธติ่อหุน้ (EPS) (Fully Diluted)1) (บำท/หุน้) 0.001 0.08 0.19 0.14 0.21 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 17.66 20.09 21.89 21.78 22.76 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ (%) 0.05 2.38 4.82 4.85 6.30 
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นผูถ้อืหุน้ (D/E) (เท่ำ) 1.54 1.52 1.94 1.96 1.62 
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รายละเอียด 
งบการเงิน
เสมือน* 

งบการเงินรวม 

ปี 2561** ปี 2562** ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์(ROA)  (%) 0.15 7.75 14.35 13.062) 18.422) 
อตัรำผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (ROE)  (%) 0.41 20.11 39.41 38.562) 51.022) 

หมำยเหตุ : * ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ถอืเสมอืนว่ำบรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ขึน้ โดยมทีุนจดทะเบยีน 80.00 ลำ้นบำท จำกกำรรบัช ำระเป็น
เงนิลงทุนในหุน้สำมญัของ บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั มลูค่ำ 55.00 ลำ้นบำท และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (เดมิชื่อ: บรษิทั 
ฟำรแ์มกซ์ รเีทล จ ำกดั) มลูค่ำ 25.00 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั บรษิทัฯ ควบคุมบรษิทัยอ่ย
ทัง้ 2 แหง่ในจ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 100.00 ในวนัที ่1 มกรำคม 2560 

     ** เพื่อประโยชน์ในกำรเปรยีบเทยีบ ผู้บรหิำรได้ปรบัปรุงงบกำรเงนิปี 2561 - 2562 เพื่อให้สอดคล้องกบัที่ในระหว่ำงปี 2564 
บรษิทัไดท้บทวนรำยกำรทีเ่กีย่วกบั กำรรวมธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และสรุปไดว้่ำกำรรวมธุรกจิระหว่ำง บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั 
(มหำชน)  และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั ไมถ่อืเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัตำมทีเ่คยน ำเสนอในงบกำรเงนิใน
งวดก่อน ดงันัน้ ส่วนต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนในกำรรวมธุรกจิกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสุทธทิีร่ะบุได ้ - ทีไ่ดร้บั ระหว่ำง บรษิทั 
เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั จงึต้องแสดงเป็น “ค่ำควำมนิยม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม จำก
สำเหตุดงักล่ำว ส่งผลท ำให้ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม
เสมอืน ปี 2561 มกีำรเปลีย่นแปลงจำก 15.20 ลำ้นบำท เป็น 22.15 ลำ้นบำท และค่ำควำมนิยมเพิม่ขึน้เป็น 15.62 ลำ้นบำท 
บรษิทัฯ จงึปรบัปรุงงบกำรเงนิส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมยอ้นหลงั โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไม่มผีลกระทบต่องบ
ก ำไรขำดทุน 

 *** เป็นผลประกอบกำรรวมของ บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั ในปี 
2561 

 1) ค ำนวนโดยใชจ้ ำนวนหุน้สำมญัหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้จ ำนวน 272,000,000 หุน้ 
 2) ปรบัใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีเพือ่กำรเปรยีบเทยีบ (Annualized) 

ค าอธิบายเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ  

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มบรษิทัมรีำยไดร้วมจ ำนวน 791.21 ลำ้นบำทในปี 2561 จ ำนวน 915.51 ลำ้นบำทในปี 2562 และจ ำนวน 1,080.11 
ลำ้นบำทในปี 2563 คดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.71 และรอ้ยละ 17.98 ส ำหรบัปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั ส ำหรบั
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดร้วมจ ำนวน 912.74 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.57 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้ำ โดยรำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทั ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดอ้ื่น โดยในปี 2561 - 2563 และงวด 
9 เดอืนแรกของปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยต่อรำยไดร้วม คดิเป็นรอ้ยละ 98.76 รอ้ยละ 98.99 รอ้ยละ 
98.52 และรอ้ยละ 98.90 ตำมล ำดบั และมสีดัส่วนรำยไดอ้ื่นต่อรำยไดร้วมทีร่อ้ยละ 1.24 รอ้ยละ 1.01 รอ้ยละ 1.48 และรอ้ยละ 
1.10 ตำมล ำดบั 

 
รายได้จากการขาย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทั สำมำรถแบ่งตำมประเภทของผลติภณัฑ ์ ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรกของ

ปี 2564 เป็นดงันี้  

โครงสร้างรายได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 561.88 71.91 659.46 72.77 753.19 70.78 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น 114.11 14.60 129.11 14.25 169.27 15.91 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้สขุภำพส ำหรบัภำยนอกรำ่งกำย 69.74 8.93 73.28 8.09 95.79 9.00 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 35.66 4.56 44.37 4.89 45.84 4.31 
รวมรายได้จากการขาย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 
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โครงสร้างรายได้ 
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 558.68  71.04 623.01  69.02 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น 123.28  15.68 160.52  17.78 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้สขุภำพส ำหรบัภำยนอกรำ่งกำย 71.27  9.06 78.71  8.72 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 33.18  4.22 40.45  4.48 
รวมรายได้จากการขาย 786.41  100.00 902.69 100.00 

รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทั ประกอบไปดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยในธุรกจิรำ้นขำยยำ ซึ่งด ำเนินงำนโดย ไอแคร ์
เฮลท ์และสว่นทีเ่หลอืมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของ เฮลทเินส โดยในปี 2561 – ไตรมำส 3 ปี 2562 เฮลทเินส ยงัมรีำยไดจ้ำก
กำรขำยจำกกำรด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำ อย่ำงไรกต็ำม ภำยหลงักำรโอนยำ้ยธุรกจิรำ้นขำยยำของเฮลทเินส ไป ไอแคร ์เฮลท ์
ในเดอืนตุลำคม ปี 2562 เฮลทเินส ไดเ้ปลี่ยนประเภทธุรกจิมำเป็นธุรกจิคดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้
ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ โดยรำยไดข้องเฮลทเินส หลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิ
ของกลุ่มบรษิทั จะเป็นกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อไปจ ำหน่ำยต่อในร้ำนสำขำ  และจ ำหน่ำยให้ลูกคำ้ทีเ่ป็น
ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ซึ่งซื้อผลติภณัฑ์ของ เฮลทเินส เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยแก่ผู้บรโิภคสุดท้ำย (End Users) รวมถึงจ ำหน่ำย
โดยตรงใหแ้ก่ลกูคำ้ผำ่นชอ่งทำงออนไลน์ต่ำงๆ 

กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ขึ้นต่อเนื่องทุกประเภทสนิค้ำในปี 2561-2563 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตร้อยละ 
15.98 และร้อยละ 17.42 ในปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั โดยในปี 2561-2563 รำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัจะมำจำก
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรทีม่สีดัส่วนประมำณรอ้ยละ 70.78 ถงึรอ้ยละ 72.77 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
รวม และมอีตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 15.78 รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำนที่มี
สดัส่วนกำรขำยรองลงมำทีป่ระมำณรอ้ยละ 14.25 ถงึรอ้ยละ 15.91 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม และมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่
ต่อปีทีร่อ้ยละ 21.80 รำยไดจ้ำกกำรขำยในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.79 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ แต่รำยไดส้่วนใหญ่ยงัคงประกอบไปดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร และอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใชใ้นบำ้นทีม่สีดัส่วนประมำณรอ้ยละ 69.02 และ 17.78 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ตำมล ำดบั 

ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัสำมำรถจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยได ้ดงันี้ 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยปลกี 767.20 98.18 876.70 96.74 1,050.99 98.77 777.26  98.84 894.75  99.12 
รำยไดจ้ำกกำรขำยส่ง 14.19 1.82 29.52 3.26 13.10 1.23 9.15  1.16 7.94  0.88 
รวมรายได้จากการขาย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 786.41  100.00 902.69 100.00 
 

รายได้จากการขายปลีก 
รำยไดจ้ำกกำรขำยปลกีเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ ผ่ำนสำขำรำ้นขำยยำ 4 แบรนด์ ไดแ้ก่ “iCare” “Pharmax” 

“vitaminclub” และ “Super Drug” 
ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 และ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมจี ำนวนสำขำของรำ้น “iCare” “Pharmax” 

“vitaminclub” และ “Super Drug” ดงันี้ 

จ านวนสาขา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. – ก.ย. 

2563 
ม.ค. – ก.ย. 

2564 
ตน้งวด 26 25 25 25 25 
เปิดสำขำระหวำ่งงวด +1 +1 +2 +1 +1 
ปิดสำขำระหวำ่งงวด -2 -1 -2 - -1 
ปลายงวด 25 25 25 26 25 

หมำยเหตุ : ปัจจุบนัมจี ำนวนสำขำทัง้หมด 26 สำขำ โดยไดเ้ปิดท ำกำร Pharmax สำขำโรบนิสนัลำดกระบงั และ Pharmax สำขำมำรเ์กต็เพลส กรุงเทพ
กรฑีำ ในเดอืนกนัยำยน และตุลำคม 2564 ตำมล ำดบั (ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564) 

 

ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยปลกีจ ำนวน 767.20 ลำ้นบำท 876.70 ลำ้นบำท และ 1050.99 ลำ้น
บำท คดิเป็นรอ้ยละ 96.97 รอ้ยละ 95.76 และรอ้ยละ 97.30 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
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ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยปลกีเพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 109.50 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.27 
จำกกำรทีก่ลุ่มบรษิทัเปิดสำขำใหม่ 2 สำขำ ไดแ้ก่ รำ้น vitaminclub สำขำแฟชัน่ไอสแ์ลนด์ และรำ้น iCare สำขำเพชรเกษม 
56 ในเดอืนพฤศจกิำยน ปี 2561 และปี 2562 ตำมล ำดบั โดยทัง้สองสำขำท ำให้รำยได้โดยรวมของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึ้น ใน
ขณะเดยีวกนัยอดซื้อต่อบลิ (Spending per Ticket) ปี 2562 เพิม่ขึน้จำก 384.68 บำทต่อบลิ ในปี 2561 เป็น 430.70 บำทต่อ
บิล เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96  สำเหตุส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรรวมร้ำนขำยยำไว้ด้วยกนั ท ำให้กำรบริหำรจดักำรสนิค้ำได้ดีขึ้น 
สำมำรถบรหิำรจดักำรใหทุ้กสำขำมสีนิคำ้ครบถว้นตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้    

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรกำรขำยปลกีเพิม่ขึน้จำกปี 2562 จ ำนวน 174.28 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 19.88 สำเหตุมำจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่เกดิกำรระบำดขึน้ในชว่งปลำยปี 2562 ถงึชว่งตน้ปี 2563 และ
ขยำยเป็นวงกวำ้งอย่ำงต่อเนื่อง รฐับำลไดป้ระกำศใชพ้ระรำชก ำหนดบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และไดม้ี
กำรสัง่ปิดสถำนทีห่ลำยแห่งเพื่อยบัยัง้กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ส่งผลใหป้ระชำชนมคีวำมตื่นตระหนกในสถำนกำรณ์
ดงักล่ำว และเขำ้ซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทยป์ระเภทหน้ำกำกอนำมยั และแอลกอฮอลส์ ำหรบัลำ้งมอืประเภทต่ำงๆ มำกขึน้ ท ำ
ใหก้ลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยม์ำกขึน้ และท ำใหส้ดัส่วนรำยไดข้องงวดปี 2563 ของอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใช้ในบ้ำนเพิม่มำกขึ้น นอกจำกนี้ ยำและผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำรที่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบรษิัทก็มยีอดขำย
เพิม่ขึ้นเช่นกนั ในขณะเดยีวกนัยอดซื้อต่อบลิในปี 2563 เพิม่เป็น 470.08 บำทต่อบลิ เพิม่ขึ้นร้อยละ 9.14 จำกกำรที่กลุ่ม
บรษิทัหนัมำใหค้วำมส ำคญักบักำรสง่เสรมิกำรขำยมำกขึน้ รวมทัง้จำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 ท ำใหย้อดซือ้ต่อบลิของลูกคำ้เพิม่
มำกขึน้  

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรกำรขำยปลกีเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
จ ำนวน 117.49 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.12 โดยยอดซื้อต่อบลิในงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564เท่ำกบั 553.39 บำท
ต่อบลิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.08 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำที ่464.72 บำทต่อบลิ สำเหตุสว่นใหญ่เกดิจำกสถำนกำรณ์โควดิ-
19 ทีแ่พรร่ะบำดรุนแรงมำกขึน้ในไตรมำส 2-3 ปี 2564  สง่ผลท ำใหผ้ลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งมยีอดขำยเพิม่ขึน้ทัง้ยำ อำหำรเสรมิ 
และอุปกรณ์กำรแพทย ์ และจำกผลจำกกำรแพรร่ะบำดในปี 2563  ท ำใหร้ำ้นขำยยำในกลุ่มบรษิทัเป็นทีรู่จ้กัมำกขึน้ จำกกำรที่
มสีนิคำ้ครบตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมทัง้สำขำส่วนใหญ่ ตัง้อยู่ในชุมชน และ Community Mall  มผีลกระทบจำกกำร
ปิดหำ้งสรรพสนิคำ้ค่อนขำ้งน้อย   

 
อตัราการเติบโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิม (Same Store Sales Growth) 
ส ำหรบักำรเตบิโตของยอดขำยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 23 สำขำ (ไม่นับสำขำ

ทีเ่ปิด/ปิดระหว่ำงปี 2561 และ 2562) จ ำนวน 746.34 ล้ำนบำท และจ ำนวน 855.30 ล้ำนบำท ในปี 2561-2562 ตำมล ำดบั 
กลุ่มบรษิัทมอีตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของปี 2562 เทยีบกบัปี 
2561 เตบิโตขึน้จ ำนวน 108.96 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14.60  

ส ำหรบักำรเตบิโตของยอดขำยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำ
ทีเ่ปิด/ปิด ระหว่ำงปี 2562 และ 2563) จ ำนวน 855.10 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1,010.82 ลำ้นบำท ในปี 2562-2563 ตำมล ำดบั 
กลุ่มบรษิัทมอีตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของปี 2563 เทยีบกบัปี 
2562 เตบิโตขึน้จ ำนวน 155.72 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 18.21 

งวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำทีเ่ปิด/ปิด 
ระหว่ำงงวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 และ ปี 2564) จ ำนวน 871.25 ลำ้นบำท และจ ำนวน 749.09 ลำ้นบำท ในงวด 9 เดอืน
แรกของปี 2563 และ ปี 2564 ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของงวด 9 เดอืน
แรกของปี 2564 ของกลุ่มบรษิทั เมื่อเทยีบกบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 เพิม่ขึน้จ ำนวน 122.16 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 16.31 

 
รายได้จากการขายส่ง 
ปัจจุบนั ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส มรีำยไดจ้ำกกำรขำยส่ง ซึง่เป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ทัง้ 4 ประเภท ผ่ำน

ส ำนักงำนใหญ่ของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทเินส โดย ไอแคร์ เฮลท์ มกีำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้กบัองค์กร เพื่อใช้เป็นคลงัยำ
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ส ำหรบัพนักงำนขององคก์รนัน้ รวมทัง้มกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัรำ้นขำยยำอื่นทีซ่ื้อเพื่อไปจ ำหน่ำยต่อ และเฮลทเินส มกีำร
ขำยสง่ใหล้กูคำ้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ ซึง่ซือ้ผลติภณัฑข์อง เฮลทเินส เพือ่น ำไปจ ำหน่ำยแก่ผูบ้รโิภคสดุทำ้ย (End Users) 
อกีทอดหนึ่ง 

ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยส่ง จ ำนวน 14.19 ลำ้นบำท 29.52 ลำ้นบำท และ 13.10 ลำ้นบำท คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.79 รอ้ยละ 3.22 และรอ้ยละ 1.21 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยส่งเพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 15.33 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 108.08 
เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมลีกูคำ้ขำยสง่รำยใหญ่เพิม่มำกขึน้  

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 16.42 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 
55.62 เนื่องจำกในปี 2563 ลกูคำ้รำยใหญ่มปีรมิำณสัง่ซือ้ลดลงเนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
จ ำนวน 1.21 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.24 เนื่องจำกปัจจุบนั ไอแคร ์เฮลท ์เน้นกำรขำยปลกี และไม่มแีผนกำรขยำยฐำน
ลกูคำ้ขำยสง่ 

ปัจจุบนั ไอแคร ์เฮลท์ ไม่มแีผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ขำยส่ง โดย ไอแคร ์เฮลท์ มุ่งเน้นกำรเปิดสำขำรำ้นขำยยำเพิม่ขึน้
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งหวงัให้ครอบคลุมพื้นที่ในจงัหวดักรุงเทพฯ ให้มำกที่สุด เพื่อให้กลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ ในพื้นที่ต่ ำงๆ 
เขำ้ถงึและสำมำรถซื้อสนิคำ้ทีร่ำ้นสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์  ไดส้ะดวกมำกยิง่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม เนื่องจำก ปัจจุบนั เฮลทเินส 
ประกอบธุรกจิ คดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อ
สุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” โดยมุ่งเน้นลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรต่ำงๆ เช่น ร้ำนขำยยำในเครอืกลุ่ม
บรษิทั รำ้นขำยยำอสิระทัว่ไป และรำ้นคำ้ปลกีในรูปแบบอื่นๆ เป็นตน้ ซึ่งซื้อผลติภณัฑข์อง เฮลทเินส เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยแก่
ผูบ้รโิภคสุดทำ้ย (End Users) อกีทอดหนึ่ง ดงันัน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยส่งของกลุ่มบรษิทัอำจมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอนำคต โดย
ปัจจุบนั เฮลทเินส ขำยส่งผลติภณัฑใ์หก้บั ไอแคร ์เฮลท ์เป็นหลกั จ ำนวน 19.48 ลำ้นบำท และ 27.89 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ย
ละ 99.53 และ 95.41 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของ เฮลทเินส ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 ตำมล ำดบั 

นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัยงัมรีำยไดอ้ื่น เช่น ดอกเบีย้รบั รำยไดจ้ำกกำรประชำสมัพนัธ์สนิคำ้ภำยในรำ้นขำยยำ รำยไดท้ี่
ไดร้บัจำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยในกำรสนับสนุนกจิกรรมต่ำงๆ เป็นตน้ โดยในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่ม
บรษิทัมรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 9.82 ลำ้นบำท จ ำนวน 9.29 ลำ้นบำท จ ำนวน 16.02 ลำ้นบำท และจ ำนวน 10.06 ลำ้นบำท คดิเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 1.24 รอ้ยละ 1.01 รอ้ยละ 1.48 และรอ้ยละ 1.10 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

 
ต้นทุนขาย 
กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนขำยในปี 2561 – 2563 จ ำนวน 643.43 ล้ำนบำท จ ำนวน 724.17 ล้ำนบำท และจ ำนวน 831.18 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั และมกี ำไรขัน้ต้นจ ำนวน 137.96 ล้ำนบำท 182.05 ล้ำนบำท และ 232.91 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 17.66 รอ้ยละ 20.09 และรอ้ยละ 21.89 ตำมล ำดบั โดยตน้ทุนขำยของกลุ่มบรษิทัคอื ตน้ทุนสนิคำ้
ซึง่เป็นสนิคำ้ทีก่ลุ่มบรษิทัซือ้เพื่อจ ำหน่ำย โดยทัง้ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขำยทีเ่พิม่มำกขึน้ซึง่สอดคลอ้งกบั
รำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ขึ้น กลุ่มบรษิทัมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ดขีึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรรวมธุรกจิของ ไอแคร์ เฮลท์ และ  
เฮลทเินส ซึ่งเพิม่อ ำนำจกำรต่อรองในกำรซื้อสนิคำ้กบัผูจ้ ัดจ ำหน่ำย และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนหรอืม ีSynergy 
ในกำรประกอบธุรกจิมำกขึน้ ทัง้ในเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ กำรส่งสนิคำ้ กำรบรหิำรจดักำรสำขำ 

งวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขำยจ ำนวน 697.19 ลำ้นบำท และมกี ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 205.49 ลำ้น
บำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 22.76 ซึ่งเพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำและปี 2563 เนื่องจำก  
เฮลทิเนส มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งผลิตภณัฑ์กลุ่มนี้มอีตัรำก ำไรขัน้ต้น
คอ่นขำ้งสงู 

 
ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย 
ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 106.14 ลำ้นบำท จ ำนวน 113.17 ลำ้นบำท และจ ำนวน 

123.58 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.58 รอ้ยละ 12.49 และรอ้ยละ 11.61 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยตน้ทุนในกำรจดั
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จ ำหน่ำยหลกัของกลุ่มบรษิทั คอื คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน เชน่ เงนิเดอืน คำ่จำ้ง คำ่ล่วงเวลำ เป็นตน้ และคำ่เชำ่สำขำต่ำงๆ  
โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนคดิเป็นรอ้ยละ 43.21 รอ้ยละ 46.80 และรอ้ยละ 56.69 
ต่อตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม และมสีดัส่วนค่ำเช่ำคดิเป็นรอ้ยละ 31.36 รอ้ยละ 32.34 และรอ้ยละ 12.84 ต่อตน้ทุนในกำร
จดัจ ำหน่ำยรวม ในปี 2561-2563 ตำมล ำดบั และจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ มำ
ปฏบิตั ิส่งผลท ำใหใ้นปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 13.13 โดยตน้ทุนใน
กำรจดัจ ำหน่ำยของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.63 ในปี 2562 และ 9.20 ในปี 2563 ซึง่สำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของ
ค่ำตอบแทนพนักงำน จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนพนักงำนขำยและเภสชักรหน้ำรำ้น ซึ่งสอดคล้องกบัรำยไดจ้ำกกำรขำยที่
เตบิโตอยำ่งต่อเนื่อง 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 91.51 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 10.14 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยมคี่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำนตดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.42 ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรคดิเป็น
รอ้ยละ 12.91 และคำ่เสือ่มรำคำจำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชค้ดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 10.28 ต่อตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม โดยใน
งวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57.58 ค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรคดิเป็น
ร้อยละ 12.47 และค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.97 ต่อต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม 
คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนในงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ รอ้ยละ 8.61 เนื่องจำกกลุ่ม
บรษิทัมกีำรยำ้ยพนักงำนฝ่ำยงำนขำยมำยงัฝ่ำยบรหิำรงำนส่วนกลำง อย่ำงไรกต็ำม ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยของกลุ่มบรษิทั
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.33 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 

 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 33.27 ลำ้นบำทในปี 2561 จ ำนวน 45.64 ลำ้นบำทในปี 2562 และจ ำนวน 

51.82 ลำ้นบำทในปี 2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.20 รอ้ยละ 4.99 และรอ้ยละ 4.80 ต่อรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ค่ำใชจ้่ำยใน
กำรบรหิำรหลกัประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนที่ประกอบไปด้วยเงนิเดอืน โบนัส และภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนักงำน เป็นต้น โดยในปี 2561-2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.09 รอ้ยละ 50.27 และรอ้ยละ 48.58 ของค่ำใชจ้่ำยในกำร
บรหิำรรวม ตำมล ำดบั ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.19 เนื่องจำกในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมี
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ขึ้นจำกกำรที่จ ำนวนพนักงำนเพิม่ขึ้น และมคี่ำใช้จ่ำยในกำรเตรยีมควำมพร้อมส ำหรบักำรเข้ำจด
ทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เช่น ค่ำตรวจสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรจดักำรระบบคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมี
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.53 จำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยพนกังำน โดยค่ำใชจ้่ำยพนักงำนเพิม่ขึน้จำกปีก่อน
รอ้ยละ 9.73 เนื่องจำกมจี ำนวนพนกังำนทีเ่พิม่มำกขึน้ ตำมกำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทั และมคี่ำใชจ้่ำยดำ้นทีป่รกึษำต่ำงๆ เชน่ 
ทีป่รกึษำดำ้นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ค่ำทีป่รกึษำดำ้นกฏหมำย ค่ำทีป่รกึษำดำ้นกำรเงนิ ค่ำทีป่รกึษำดำ้นกำรท ำกำรตลำด 
เป็นตน้ 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 48.72 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 5.34 ต่อรำยไดร้วม โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 31.93 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563 
ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีกำรย้ำยพนักงำนฝ่ำยงำนขำยมำยังฝ่ำย
บรหิำรงำนสว่นกลำง และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ 

 
ก าไรสทุธิ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนทีก่ล่ำวมำขำ้งตน้ ท ำใหใ้นปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 0.39 ลำ้นบำท จ ำนวน 

21.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 52.08 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 0.05 รอ้ยละ 2.38 และรอ้ยละ 4.82 ตำมล ำดบั 
ถงึแมว้่ำตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจะมจี ำนวนทีเ่พิม่ขึน้ แต่หำกเปรยีบเทยีบเป็นสดัส่วนตน้ทุนใน
กำรจดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยในช่วงปี 2561 – 2563 จะพบว่ำสดัส่วนดงักล่ำวมคี่ำลดลงเรื่อยๆ แสดงใหเ้หน็ถงึควำม
มปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินกำรของกลุ่มบรษิทั โดยสดัส่วนตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยในปี 2561-2563 
มจี ำนวนรอ้ยละ 13.58 รอ้ยละ 12.49 และรอ้ยละ 11.61 ตำมล ำดบั และสดัส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดร้วมค่อนข้ำง
คงทีใ่นชว่งปี 2561-2563 โดยมจี ำนวนรอ้ยละ 4.20 รอ้ยละ 4.99 และรอ้ยละ 4.80 ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัยงัมอีตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้ทีด่ขี ึน้ในทุกปีทีร่อ้ยละ 17.66 รอ้ยละ 20.09 และรอ้ยละ 21.89 ในช่วงปี 2561-2563 จำก Synergy ทีเ่กดิจำกกำร



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
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รวมธุรกจิของ ไอแคร ์เฮลท์ และ เฮลทเินส จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมกี ำไรสทุธแิละอตัรำก ำไรสุทธทิีด่ขี ึน้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ 
กลุ่มบรษิทัยงัไดร้บัอำนิสงคจ์ำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่กำรระบำดในช่วงปลำยปี 2562 ถงึตน้ปี 2563 ทีช่่วย
เพิม่ยอดขำยสนิคำ้บำงประเภท เชน่ หน้ำกำกอนำมยั แอลกอฮอลล์ำ้งมอืประเภทต่ำงๆ อกีดว้ย 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 57.53 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสทุธริอ้ยละ 6.30 
โดยอตัรำก ำไรสทุธเิพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 4.85 และเพิม่ขึน้จำกปี 2563 ซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 4.82 จำก
กำรบรหิำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยได้ดีขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทเินส รวมทัง้มรีำยได้จำกกำรขำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อสุขภำพที่เป็นผลิตภณัฑ์ของเฮลทิเนส เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งผลิตภณัฑ์กลุ่มนี้มีอตัรำก ำไรขัน้ต้น
คอ่นขำ้งสงู 
 

ฐานะทางการเงิน 
ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัย์รวมจ ำนวน 258.47 ล้ำนบำท จ ำนวน 

312.22 ล้ำนบำท จ ำนวน 413.81 ล้ำนบำท และจ ำนวน 419.04 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัย์ที่ส ำคญัของกลุ่มบรษิทั 
ไดแ้ก่ สนิคำ้คงเหลอื ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ณ สิน้ปี 2561 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ี่
ส ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ยละ 46.78 รอ้ยละ 24.60 และรอ้ยละ 5.55 ของยอดสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ณ สิน้
ปี 2562 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัดงักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 44.50 รอ้ยละ 22.31 และรอ้ยละ 6.32 ต่อยอดสนิทรพัย์
รวม ตำมล ำดบั มสีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 31.65 รอ้ยละ 18.26 และรอ้ยละ 3.26 ของยอดสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 ตำมล ำดบั 
และมสีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 34.99 รอ้ยละ 18.11 และรอ้ยละ 2.80 ของยอดสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 ตำมล ำดบั 

กลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิจ ำนวน 156.53 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 จ ำนวน 188.50 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2562 จ ำนวน 273.23 
ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2563 และจ ำนวน 258.92 ล้ำนบำท ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิัทเป็น
หนี้สนิหมนุเวยีน โดยสดัส่วนหนี้สนิหมนุเวยีนต่อหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564เท่ำกบัรอ้ยละ 
77.96 รอ้ยละ 89.23 รอ้ยละ 61.06 และ 56.60 ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิหมุนเวยีนทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้
และเจำ้หนี้อื่น และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.11 และรอ้ยละ 22.37 
ของหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2561 ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 64.01 และรอ้ยละ 14.40 ของหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2562 คดิเป็นรอ้ย
ละ 39.44 และรอ้ยละ 8.78 ของหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2563 ตำมล ำดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 39.07 และรอ้ยละ 9.06 ของหนี้สนิ
รวม ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 ตำมล ำดบั  

กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุ้นจ ำนวน 101.94 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 จ ำนวน 123.71 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2562 และ
จ ำนวน 140.59 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 39.44 รอ้ยละ 39.62 และรอ้ยละ 33.97 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อื
หุน้รวม ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2561 จ ำนวน 21.77 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
ร้อยละ 25.21 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึ้นของก ำไรสะสม ทัง้นี้ กลุ่มบรษิัทมกี ำไรสุทธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 
จ ำนวน 21.77 ลำ้นบำท และ ณ ปี 2563 แมก้ลุ่มบรษิทัจะมกีำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ ำนวนทัง้หมด 55.20 
ล้ำนบำท แต่ในขณะเดยีวกนักม็กี ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 52.08 ล้ำนบำท และยงัมีกำรออกหุ้นเพิม่ทุนจ ำนวน 
20.00 ลำ้นบำท เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้
เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 16.88 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 13.64 

ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 160.12 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 38.21 ของหนี้สนิและ
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม โดยส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกสิ้นปี 2563 จ ำนวน 19.53 ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธิ
จำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 57.53 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดยีวกนักลุ่มบรษิัทมกีำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ 
จ ำนวนทัง้หมด 38.00 ลำ้นบำท 

 

นักลงทุนสมัพนัธ ์

ช่ือ : นำงอำรยำ ตนัธนสนิ 
ท่ีอยู ่ :   37 ซอยศริเิกษม 7 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 
โทรศพัท ์ :  02-118-0884 
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ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์
ส่วนท่ี 2.1 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
 
ชือ่บรษิทั บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ ประกอบธุรกจิโดยกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนัลงทุนใน

ธุรกจิร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ์ เวชส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลติภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกจิคดิค้น และพฒันำร่วมกบัทมี
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อ ผลิตภัณฑ์สลำยกลิ่น และ
ผลติภณัฑห์น้ำกำก เป็นตน้ 

 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ 37 ซอยศริเิกษม 7 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 
 
เลขทะเบยีนบรษิทั 0107563000347    
 
เวบ็ไซต ์ www.healthleadgroup.com 
 
โทรศพัท ์ 02-118-0884 
 
วตัถุประสงคก์ำรใชเ้งนิ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครัง้นี้  หัก

คำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรเสนอขำยประมำณ 679.26 ลำ้นบำท ไปใชด้งัต่อไปนี้ 
 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะใช้ 

(ล้านบาท) 
ระยะเวลาการใช้เงิน

โดยประมาณ 
1. ขยำยสำขำและปรบัปรุงสำขำ 60 ภำยในปี 2567 

2. เงนิทุนหมนุเวยีน 619.26 ภำยในปี 2567 
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ส่วนท่ี 2.2 
การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บรษิทัฯ” หรอื “เฮลท์ลดี”) จดทะเบยีนจดัตัง้
เมือ่วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 เพือ่ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) ปัจจุบนั บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 
136,000,000 บำท และเขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยซึง่ประกอบธุรกจิหลกัทัง้ 2 บรษิทั โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1. บรษิทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร์ เฮลท์”) เป็นบรษิทัย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ถือหุน้ 
ร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกจิหลกัคอื ธุรกจิร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ์ เวชส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ ผ่ำนร้ำนขำยยำ 4 แบรนด์ ได้แก่ “ iCare” “Pharmax” 
“vitaminclub” และ “Super Drug” ณ วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 ไอแคร ์เฮลท ์มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 
65 ลำ้นบำท  

2. บรษิัท เฮลทเินส จ ำกดั (Healthiness Company Limited) (“เฮลทเินส”) เป็นบรษิัทย่อย ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
100.00 ประกอบธุรกิจหลกัคือ คิดค้น และพฒันำร่วมกบัทีมวิจยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำงผู้ผลิต  เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพือ่สขุภำพ ภำยใตแ้บรนด ์“PRIME” และ “Besuto” ณ วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 เฮลทเินส มี
ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 35 ลำ้นบำท 

  
 ตำมทีป่ระกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที ่ทจ. 39/2559 เรือ่งกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ 
ลงวนัที ่30 กนัยำยน 2559 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) และประกำศส ำนักงำน ก.ล.ต. ที ่สจ. 50/2561 เรื่องกำรพจิำรณำ
ขนำดของบรษิทัในส่วนทีเ่กี่ยวกบักำรอนุญำตใหบ้รษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) เสนอ
ขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ ลงวนัที ่28 กนัยำยน 2561 ไดม้กีำรก ำหนดคุณสมบตัขิองบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิโดยกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
(Holding Company) ไว ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

เกณฑก์ารเปรียบเทียบขนาดของบริษทั ข้อก าหนดตาม
ประกาศ Holding 

Company 

คณุสมบติัของ
บริษทัฯ* 

1. ขนำดของบรษิทัยอ่ยทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทัฯ 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ หกั เงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและบรษิทัอื่น** 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทั 

> รอ้ยละ 25.00 รอ้ยละ 100.00 

2. ขนำดบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัเปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทัฯ 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ หกั เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น** 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

> รอ้ยละ 75.00 รอ้ยละ 100.00 

3. ขนำดของบรษิทัอื่นเปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทัฯ 
เงนิลงทุนในบรษิทัอื่น** 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

< รอ้ยละ 25.00 รอ้ยละ 0.00 

หมำยเหต ุ: * ค ำนวณจำกขอ้มลูตำมงบกำรเงนิงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2564 
 ** คอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยทีไ่มไ่ดป้ระกอบธุรกจิหลกั 
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1.1 โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
จุดเริม่ตน้ของกลุ่มบรษิทั เริม่ตัง้แต่ ปี 2536 โดย ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ซึ่งเคยผ่ำนประสบกำรณ์ในกำรเป็นเภสชักรใน

โรงพยำบำลเอกชน เป็นผูแ้ทนยำของบรษิทัผลติยำต่ำงประเทศ รวมทัง้เป็นอำจำรยค์ณะเภสชัศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
และเป็นผูท้ีม่สี่วนร่วมในกำรบรหิำรจดักำร “โอสถศำลำ” ซึ่งเป็นรำ้นยำต้นแบบในคณะเภสชัศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั   
จงึมคีวำมเขำ้ใจในกำรบรหิำรจดักำรรำ้นขำยยำเป็นอยำ่งด ีและมปีณิธำนทีอ่ยำกใหเ้ภสชักรชุมชน เป็นทีพ่ึง่พงิทีเ่ขำ้ถงึไดข้องคน
ในชุมชนต่ำงๆ เป็นรำ้นขำยยำใกลบ้ำ้น ซึ่งผูป่้วยสำมำรถมำปรกึษำปัญหำดำ้นสุขภำพในทุกๆ เรื่องไดก้่อนทีจ่ะไปโรงพยำบำล 
จงึไดเ้ปิดรำ้นขำยยำขึน้ในปี 2536 และด ำเนินกจิกำรรำ้นขำยยำภำยใตห้ลกัวธิปีฏบิตัทิำงเภสชักรรมชุมชนมำตลอด ส่งเสรมิกำร
ใชย้ำอยำ่งเหมำะสม จนไดเ้ป็นรำ้นยำคุณภำพรุ่นแรกของสภำเภสชักรรม ในปี 2547 จำกนัน้จงึไดจ้ดัตัง้เป็นบรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์
จ ำกดั ขึน้ เมื่อวนัที ่15 มกรำคม 2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรกจ ำนวน 5,000,000 บำท และไดเ้ปลี่ยนชื่อรำ้นเป็น “iCare” 
และไดเ้ปิดสำขำเพิม่อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ขยำยกำรด ำเนินธุรกจิโดยเปิดรำ้นขำยยำภำยใตช้ื่อ “vitaminclub” และ “Super Drug” 
เพิม่เตมิ ณ วนัที ่24 ธนัวำคม 2561 ไอแคร ์เฮลท ์มจี ำนวนสำขำทัง้สิน้ 14 สำขำ  

ส ำหรบั เฮลทเินส เดมิชื่อ บรษิทั ฟำร์แมกซ์ รเีทล จ ำกดั ผูถ้อืหุน้เดมิเริม่ต้นธุรกจิรำ้นขำยยำ ในปี 2550 ภำยใต้ชื่อรำ้น 
“Pharmax” โดยเปิดสำขำแรกทีถ่นนประดษิฐ์มนูธรรม โดยมจีุดมุ่งหมำยในกำรเป็นศูนยค์ำ้ปลกีรำคำส่งดว้ยยำทีม่คีุณภำพทีไ่ด้
มำตรฐำน ท ำใหไ้ดร้บักำรยอมรบัจำกสถำบนักำรศกึษำและเริม่เป็นแหล่งฝึกงำนของนิสติและนักศกึษำคณะเภสชัศำสตรต์ัง้แต่ปี 
2553 ก่อนที่จะจดัตัง้เป็นบรษิทั ฟำร์แมกซ์ รเีทล จ ำกดั ขึ้น เมื่อวนัที่ 16 มกรำคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่จ ำนวน 
5,000,000 บำท และไดเ้ปิดสำขำเพิม่อยำ่งต่อเนื่อง ณ วนัที ่24 ธนัวำคม 2561 เฮลทเินส มจี ำนวนสำขำทัง้สิน้ 11 สำขำ 

เพื่อที่จะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในกำรด ำเนินธุรกิจ ทัง้ในแง่กำรเพิ่มจ ำนวนสำขำให้ครอบคลุมพื้นที่ใน
กรุงเทพมหำนคร รวมทัง้เพิม่อ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ ในเดอืนธนัวำคม ปี 2561 ครอบครวัคุณมทัยำ จงึไดเ้ขำ้ซือ้
หุน้ทัง้หมดจำกผูถ้อืหุน้เดมิของ เฮลทเินส พรอ้มทัง้ไดจ้ดัตัง้บรษิทัฯ ขึน้ เพือ่เขำ้ไปลงทุนใน ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส รวมทัง้
ไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและลดควำมซ ้ำซ้อนในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยให้  ไอแคร์ เฮลท์ 
ด ำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำทัง้หมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ในขณะที่ เฮลทเินส 
ด ำเนินธุรกจิคดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสขุภำพ 
โดยมผีลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพทัง้หมด 2 แบรนดไ์ดแ้ก่  “PRIME” และ “Besuto”    
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โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการปรบัโครงสร้าง  
โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของ ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส ณ วนัที ่30 เมษำยน 2561   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไอแคร์ เฮลท์ ไดท้ ำกำรปรบัโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ในขณะเดยีวกนัครอบครวัคุณมทัยำไดเ้ขำ้ซื้อหุน้จำกผูถ้อืหุน้เดมิของ 
เฮลทเินส สง่ผลท ำใหผู้ถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 ธนัวำคม 2561 ของ 2 บรษิทัเป็นดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างธรุกิจหลงัการปรบัโครงสร้าง 
บรษิทัฯ ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 ดว้ยทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท โดยรบัช ำระเป็นเงนิลงทุนในหุน้สำมญั
ของ ไอแคร ์เฮลท ์มลูค่ำ 55.00 ลำ้นบำท และ เฮลทเินส (เดมิชื่อ บรษิทั ฟำรแ์มกซ ์รเีทล จ ำกดั) มลูค่ำ 24.70 ลำ้นบำท โดย ณ 
วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 เฮลทล์ดีถอืหุน้ในเฮลทเินส รอ้ยละ 98.80 อกีรอ้ยละ 1.20 ถอืโดยนำยธชัพล ชลวฒันสกุล และเมื่อวนัที ่
15 มกรำคม 2562 นำยธชัพล ไดข้ำยหุน้สว่นทีเ่หลอื คดิเป็นรอ้ยละ 1.20 ใหแ้ก่ เฮลทล์ดี เรยีบรอ้ยแลว้ สง่ผลท ำให ้เฮลทล์ดี ถอื
หุน้ใน เฮลทเินส รอ้ยละ 100.00 ท ำใหโ้ครงสรำ้งกำรถอืหุน้ปัจจุบนัเป็นดงันี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

9.50% 

0.09% 

0.09% 

34.95% 

55.36% ภญ.มทัยา พนัธกุานนท ์

ภก.ศภุกร พนัธกุานนท ์

นพ.ธญักร พนัธกุานนท ์

น.ส.ทาทิม ประกิตนนทการ 

น.ส.พรพรรณ สิทธินววิธ 

ธรุกิจร้านขายยา 

ไอแคร ์เฮลท ์

100.00% 100.00% 

ประกอบธรุกิจลงทุนบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) 

บริษทัฯ 

ธรุกิจร้านขายยา  

ไอแคร ์เฮลท ์

ธรุกิจคิดค้น และพฒันาร่วมกบัทีมวิจยั
ภายนอก รวมทัง้ว่าจ้างผู้ผลิต เพ่ือจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมเพ่ือ

สขุภาพ 

เฮลทิเนส 

2.00% 6.53% 32.78% 58.69% 

ภญ.มทัยา พนัธกุานนท ์ ภก.ศภุกร พนัธกุานนท ์ นพ.ธญักร พนัธกุานนท ์ ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกลุ 

ธรุกิจร้านขายยา  

เฮลทิเนส  
(เดิมช่ือ ฟารแ์มกซ์ รีเทล)   

นายณัฐวฒ์ิุ มโนสทุธิ 

นายสเุมธ มโนสทุธิ 

น.ส.พทัธนันท ์มโนสทุธิ 

72.00% 

20.00% 

8.00% 

34.95% 
 

9.50% 
 

55.55% 
 

ภญ.มทัยา พนัธกุานนท ์

ภก.ศภุกร พนัธกุานนท ์

นพ.ธญักร พนัธกุานนท ์
ธรุกิจร้านขายยา  

ไอแคร ์เฮลท ์

ธรุกิจร้านขายยา  

เฮลทิเนส  
(เดิมช่ือ ฟารแ์มกซ์ รีเทล)   

 

ภญ.มทัยา พนัธกุานนท ์

ภก.ศภุกร พนัธกุานนท ์

ภก.ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกลุ 

65.60% 

28.00% 

6.40% 
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1.2 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 ธุรกจิของกลุ่มบรษิทั สำมำรถจ ำแนกไดต้ำมธุรกจิของบรษิทัยอ่ย โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

1) ธรุกิจร้านขายยา 
ไอแคร ์เฮลท ์ประกอบธุรกจิรำ้นขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย ์
และผลติภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร เพื่อใหค้รอบคลุมควำมต้องกำรของลูกคำ้ทีห่ลำยหลำย  
ไม่ว่ำจะเป็น ยำและผลิตภณัฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน สนิค้ำสุขภำพส ำหรบัภำยนอก
ร่ำงกำย และสนิคำ้บรโิภค โดยปัจจุบนัมรีำ้นขำยยำอยู่ทัง้หมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” 
และ “Super Drug” 
ณ ปัจจุบนั ไอแคร ์เฮลท ์มรีำ้นขำยยำทัง้หมด 26 สำขำ (ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564) ดงัต่อไปนี้ 

1.1) iCare 10 สำขำ 
1.2) Pharmax 12 สำขำ 
1.3) vitaminclub   3 สำขำ 
1.4) Super Drug   1 สำขำ 

 
แบรนด ์ สถานท่ีตัง้ 

iCare 
 

สีแ่ยกทศกณัฑ ์ 349/512 ถนนพทุธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 
เซฟเซน็เตอร ์ หอ้ง A.5 42-42/1-42/34 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทววีฒันำ 

กรุงเทพมหำนคร 
ตลำดสำย 2 238 ถนนพทุธมณฑล สำย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 
ประชำนิเวศน์ 1 99/ 188,189 ถ นน เทศบำลส ง เ ค ร ำ ะห์  แ ข ว ง ล ำดย ำ ว  เ ขต จตุ จัก ร 

กรุงเทพมหำนคร 
เอกมยั 436/2-3 ซอยสุขมุวทิ63 (เอกมยั) ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 

กรุงเทพมหำนคร 
เสรมีำรเ์กต็ 
พระรำม 9 

999/5 ยูนิต U013,U014 ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 

เดอะ ทรโีอ 170/14 ถนนพทุธมณฑลสำย 3 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 
ตลำดเสนีย ์ 
เพชรเกษม 28  

194/14 ถนนเพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษี เจริญ เขตภำษี เจริญ 
กรุงเทพมหำนคร 

เพชรเกษม 56 618/3-618/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษเีจรญิ กรุงเทพมหำนคร 
วคิตอเรยีกำรเ์ดน้ 1871 อำคำร B ห้องที่ B109 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค 

กรุงเทพมหำนคร 
Pharmax ประดษิฐม์นูธรรม 275 ถนนปร ะดิษ ฐ์ ม นู ธ ร รม  แขวงวังทอ งหลำง  เ ขตวังทอ งหลำง 

กรุงเทพมหำนคร 
จตัุรสัจำมจุร ี 317 อำคำรจตัุรสัจำมจุร ีชัน้บ ีหอ้ง บ0ี3-บ0ี3/1 ถนนพญำไท แขวงปทุมวนั เขต

ปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 
เพยีวเพลส 
รำมค ำแหง 110 

86/1 ศูนย์กำรคำ้เพยีวเพลส อำคำรบ ีชัน้1 หอ้ง B105-B106 ถนนรำมค ำแหง 
แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 

นวลจนัทร ์ 17/63 ถนนนวลจนัทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 
เดอะแจ๊ส  
วงัหนิ 

728 ศูนย์กำรค้ำเดอะแจ๊สวงัหนิ ห้อง B102 ชัน้1 ถนนลำดพร้ำววงัหนิ แขวง
ลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 
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แบรนด ์ สถานท่ีตัง้ 
เดอะไนน์  
พระรำม 9 

999/2 โครงกำรเดอะไนน์ ถนนพระรำม 9 แขวงพฒันำกำร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 

ฟู้ดวลิล่ำ  
รำชพฤกษ ์

77/11 โครงกำร ฟู้ดวิลล่ ำ รำชพฤกษ์  แขวงบำงระมำด เขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหำนคร 

เดอะสตรที  
รชัดำ 

139 ศูนย์กำรค้ำเดอะสตรทีรชัดำ ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหำนคร 

เดอะครสิตลั  
เอกมยั-รำมอนิทรำ 

209 โครงกำรเดอะครสิตลั อำคำรJ ชัน้1 หอ้งเลขที1่01 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม 
แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 

โลตสัลำดกระบงั 362 ถนนหลวงแพง่ แขวงทบัยำว เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 
โรบนิสนั ลำดกระบงั 71 ถนนลำดกระบงั แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 
กรุงเทพกรฑีำ 241 โครงกำรมำร์เก็ตเพลสกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 
vitaminclub เซน็ทรลั  

ลำดพรำ้ว 
1697 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ ลำดพร้ำว ชัน้จี ห้องจี17 ถนน
พหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

เซน็ทรลั  
ป่ินเกลำ้ 

7/222 อำคำรศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซ่ำ ป่ินเกลำ้ หอ้งเลขที ่325/1 ชัน้3 ถนน
บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 

แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ 587,589,589/7-9 อำคำรศูนยก์ำรคำ้แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์หอ้งเลขที ่บี037ซ ีชัน้บ ี
ถนนรำมอนิทรำ แขวงคนันำยำว กรุงเทพมหำนคร 

Super Drug ซุปเปอรด์รกั 40/9 ถนนพรำนนก-พุทธมณฑล สำย4 แขวงบำงพรม เขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหำนคร 

 
2) ธุรกิจคิดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิจยัภายนอก รวมทัง้ว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจัดจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และ

นวตักรรมเพื่อสขุภาพ 
เฮลทเินส ประกอบธุรกจิคดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
และนวตักรรมเพื่อสุขภำพทีเ่น้นกำรป้องกนัและกำรเพิม่คุณภำพชวีติใหด้ขีึน้ โดยส่วนใหญ่จ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นขำยยำ
ของ ไอแคร ์เฮลท ์ปัจจุบนั เฮลทเินส มผีลติภณัฑ ์2 แบรนด ์ดงันี้ 

2.1) “ไพรม์” (PRIME) ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิทีค่ดัสรรวตัถุดบิคุณภำพจำกทัว่ทุกมมุโลก  
2.2) “เบซูโตะ” (Besuto) ผลติภณัฑฆ์่ำเชือ้ ผลติภณัฑส์ลำยกลิน่ และผลติภณัฑห์น้ำกำก 

   
 
1.3 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
 วสิยัทศัน์ (Vision) 
 One of the leading healthcare product professionals and pharmacy networks in Thailand and AEC 
 หนึ่งในผูน้ ำดำ้นผลติภณัฑเ์พือ่กำรดูแลสุขภำพ และเครอืขำ่ยรำ้นขำยยำทัง้ในประเทศไทยและประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน 
  
 พนัธกจิ (Mission) 

1. To be the the leading, top of mind retail pharmacy brand both as a retailer and a workplace  
เป็นเครอืขำ่ยรำ้นขำยยำทีอ่ยูใ่นใจของผูบ้รโิภค และพนกังำน 

2. To be recognized as the world leader in Healthcare business by developing innovative, cutting edge 
technology products to the world market  
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ได้รบักำรยอมรบัระดบัโลกในธุรกิจกำรดูแลสุขภำพ ด้วยกำรน ำผลิตภณัฑ์นวตักรรม และเทคโนโลยีที่ล ้ำสมยัสู่
ตลำดโลก 

3. Being a decent global citizen by supporting global and / or local community health education schemes  
เป็นองคก์รทีค่อยสนบัสนุนดำ้นกำรใหค้วำมรูด้ำ้นสุขภำพแก่ชุมชนและคนทัว่โลก 
 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิ 
- ขยำยสำขำใหค้รอบคลุมพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร ปรมิลฑล และจงัหวดัใหญ่ๆ 

- มุ่งมัน่พัฒนำให้เป็น Professional Pharmaceutical Service ร่วมกับเป็นแหล่งฝึกงำนและสถำบันสมทบของ
 มหำวทิยำลยั 

- พฒันำชอ่งทำงจ ำหน่ำยทัง้ Online และ Offline ใหเ้ชือ่มต่อเป็น “Omni Channel” 
- พฒันำ Healthcare Innovation Products ของกลุ่มบรษิทั ใหเ้ป็นทีย่อมรบัระดบัโลก 
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1.4 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
       พฒันำกำรทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทั ในชว่งระยะเวลำทีผ่ำ่นมำ มรีำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 
 
  1.4.1 บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2561 
- จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 80 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญั 

8,000,000 หุน้ มลูค่ำหุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยรบั
ช ำระเป็นเงนิลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทั ไอแคร ์เฮลท์ จ ำกดั มูลค่ำ 55 ลำ้นบำท ส่งผลท ำให ้เฮลท์ลดี ถอืหุน้ใน    
ไอแคร์ เฮลท์ ร้อยละ 100.00 และรบัช ำระเป็นเงนิลงทุนในหุ้นสำมญัของบรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (เดมิชื่อ บรษิทั     
ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกัด) มูลค่ำ 24.70 ล้ำนบำท และรับช ำระเป็นเงินสดอีก 0.30 ล้ำนบำท จำกนำยธัชพล      
ชลวฒันสกุล สง่ผลท ำให ้เฮลทล์ดี ถอืหุน้ใน เฮลทเินส รอ้ยละ 98.80   

ปี 2562 
- เมื่อวนัที ่15 มกรำคม 2562 นำยธชัพล ไดข้ำยหุน้ส่วนทีเ่หลอืใน เฮลทเินส รอ้ยละ 1.20 ใหแ้ก่ เฮลท์ลดี เรยีบรอ้ย

แลว้ ส่งผลท ำใหเ้ฮลทล์ดีถอืหุน้ใน เฮลทเินส รอ้ยละ 100,00  
ปี 2563 
- ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2563 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลง มลูค่ำหุน้ที่

ตรำไวจ้ำกหุน้ละ 10 บำท เป็น 0.50 บำท ท ำใหบ้รษิทัฯ มจี ำนวนหุน้ทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้ทัง้หมดจ ำนวน 160 
ล้ำนหุน้ และมมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 56 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 80 ล้ำนบำท    
เป็น 136 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้ใหมจ่ ำนวน 112 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท โดยมรีำยละเอยีดกำร
จดัสรร ดงันี้ 
- หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 40 ลำ้นหุน้ เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วน ซึง่จดัสรรเรยีบรอ้ยแลว้ สง่ผลให้

ทุนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ เป็น 100 ลำ้นบำท 
- หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 64.80 ลำ้นหุน้ เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน 
- หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 7.20 ลำ้นหุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และ

บรษิทัยอ่ย ในรำคำเดยีวกนักบัรำคำเสนอขำยหุน้สำมญัใหแ้ก่ประชำชน 
 
  1.4.2 บริษทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ากดั 

ปี 2552 
- จดทะเบยีนก่อตัง้เมื่อวนัที ่15 ม.ค. 2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่ 5 ลำ้นบำท  เพื่อประกอบธุรกจิเป็นรำ้นขำย

ยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย ์และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพต่ำงๆ 
ภำยใต ้ แบรนด ์“iCare” โดยมจี ำนวนสำขำทัง้หมด 3 สำขำ ที ่สีแ่ยกทศกณัฑ,์ เซฟเซน็เตอร ์และตลำดสำย 2  

ปี 2553 
- ขยำยสำขำเพิม่อกี 3 สำขำ ที ่ประชำนิเวศน์ 1, เอกมยั และสขุมุวทิ 51 (ปัจจุบนัที ่สขุมุวทิ 51 ปิดท ำกำรแลว้)  
ปี 2556 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 15 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 5 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 20 ลำ้นบำท โดย

กำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 150,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีน 

ปี 2557 
- ขยำยสำขำเพิม่อกี 2 สำขำ ที ่เสรมีำรเ์กต็ พระรำม 9 และเดอะ ทรโีอ 
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ปี 2557 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 20 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 30 ลำ้นบำท โดย

กำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีน 

ปี 2558 
- ขยำยสำขำเพิม่ในหำ้งสรรพสนิคำ้  โดยเปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“vitaminclub” 2 สำขำที ่เซน็ทรลั ลำดพรำ้ว 

และเซน็ทรลั พระรำม 9 (ปัจจุบนัที ่เซน็ทรลัพระรำม 9 ปิดท ำกำรแลว้) 
ปี 2559 
- เปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“vitaminclub” ที ่เซน็ทรลัป่ินเกลำ้ 
- เปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“iCare” เพิม่ทีต่ลำดเสนีย ์เพชรเกษม 28 
ปี 2560 
- เปิดรำ้นขำยยำภำยใตช้ือ่ “Super Drug” บรเิวณยำ่นศริริำช เพือ่ใหค้รอบคลุมลกูคำ้เป้ำหมำยทุกกลุ่ม  
- เปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“iCare” ที ่ยเูนียนมอลล ์(ปัจจุบนัปิดท ำกำรแลว้) 
ปี 2561 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 25 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 30 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 55 ลำ้นบำท โดย

กำรออกหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 250,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีน 

- จำกกำรก่อตัง้ เฮลทล์ดี ขึน้เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2561 โดยผูถ้อืหุน้ของ เฮลทล์ดี ช ำระเงนิค่ำหุน้เป็นเงนิลงทุนใน
หุน้สำมญัของ ไอแคร ์เฮลท ์มลูคำ่ 55 ลำ้นบำท สง่ผลท ำให ้ไอแคร ์เฮลท ์ถูกถอืหุน้โดยเฮลทล์ดี รอ้ยละ 100.00 

- เปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“vitaminclub” ที ่แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์
ปี 2562 
- จดัท ำบนัทกึขอ้ตกลงควำมรว่มมอื เรื่องกำรพฒันำช่องทำงกำรขำยปลกีและจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์งคก์ำรเภสชักรรม  

โดยองค์กำรเภสชักรรมจะสนับสนุนรำยละเอียดข้อมูลผลิตภณัฑ์ เพื่อกำรจ ำหน่ำยในร้ำนขำยยำทุกสำขำของ          
ไอแคร ์เฮลท ์ 

- จดัท ำบนัทกึขอ้ตกลงโครงกำรควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร กบัคณะเภสชัศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั เพื่อเป็น
แหล่งฝึกปฏบิตังิำนเภสชักรรมชุมชน และพฒันำบุคลำกรในดำ้นวชิำกำรเภสชัศำสตร ์

- เปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“iCare” ที ่เพชรเกษม 56 
- รบัโอนกจิกำรรำ้นขำยยำทัง้หมดของแบรนด ์“Pharmax” จำก เฮลทเินส 
ปี 2563 
- เปิดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “iCare” ที่ วคิตอเรยีกำร์เด้น และร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “Pharmax” ที่ โลตสั 

ลำดกระบงั 
- ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่9 ธนัวำคม 2563 มมีตอินุมตัใิห ้ไอแคร ์เฮลท ์เพิม่ทุนจดทะเบยีน

จ ำนวน 10 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 55 ลำ้นบำท เป็น 65 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้ใหม่จ ำนวน 100,000 
หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพือ่เสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

ปี 2564 
- เปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“Pharmax” ที ่โรบนิสนั ลำดกระบงั และที ่กรุงเทพกรฑีำ 
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  1.4.3 บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั (เดิมช่ือ บริษทั ฟารแ์มกซ ์รีเทล จ ากดั) 
ปี 2556 
- จดทะเบยีนจดัตัง้ในชื่อ “บรษิทั ฟำร์แมกซ์ รเีทล จ ำกดั” เมื่อวนัที่ 16 ม.ค. 2556 ด้วยทุนจดทะเบยีนแรกเริม่ 5     

ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกจิเป็นร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ์ เวชส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลติภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ ภำยใต้แบรนด์ “Pharmax”  ทัง้หมด 3 สำขำ ที่ ประดษิฐ์มนูธรรม, 
จตัุรสัจำมจุร ีและเพยีวเพลส รำมค ำแหง 110  

- ขยำยสำขำเพิม่อกี 2 สำขำ ที ่นวลจนัทร ์และอเวนิว แจง้วฒันะ (ปัจจุบนัที ่อเวนิว แจง้วฒันะปิดท ำกำรแลว้)  
ปี 2557 
- ขยำยสำขำเพิม่ 2 สำขำที ่เดอะแจ๊ส วงัหนิ และเดอะไนน์ พระรำม 9 
ปี 2558 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 5 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 15 ลำ้นบำท โดย

กำรออกหุน้สำมญัใหมจ่ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีน 

- ขยำยสำขำเพิม่ 1 สำขำ ที ่เดอะแจ๊ส รำมอนิทรำ (ปัจจุบนัที ่เดอะแจ๊ส รำมอนิทรำปิดท ำกำรแลว้)  
ปี 2559 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 10 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิจ ำนวน 15 ลำ้นบำท เป็นจ ำนวน 25 ลำ้นบำท โดย

กำรออกหุน้สำมญัใหมจ่ ำนวน 100,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อใชเ้ป็น
เงนิทุนหมนุเวยีน 

- ไดร้บักำรรบัรองในกำรเป็นหน่วยงำนเครอืขำ่ยภำยใตส้ถำบนัหลกั คณะเภสชัศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ใน
กำรผลิตกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวชิำชพีเภสชักรรม ตำมรูปแบบกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องที่
สถำบนัหลกัก ำหนด 

- ขยำยสำขำเพิม่จ ำนวน 3 สำขำ ที่ ฟู้ดวลิล่ำ รำชพฤกษ์,  เดอะสตรที รชัดำ และสวนเพลินมำร์เก็ต (ปัจจุบนัที่    
สวนเพลนิมำรเ์กต็ปิดท ำกำรแลว้)  

ปี 2560 
- จดัท ำบนัทึกข้อตกลงควำมร่วมมอืทำงวิชำกำรกบัคณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลยัศิลปำกร เพื่อเป็นแหล่งฝึก

ปฏบิตังิำนเภสชักรรมชุมชน และพฒันำบุคลำกรในดำ้นวชิำกำรเภสชัศำสตร ์
- ขยำยสำขำเพิม่ 1 สำขำ ที ่เดอะครสิตลั เอกมยั-รำมอนิทรำ  
ปี 2561 
- จดังำน Pharmax Health Expo 2018 ณ ศนูยก์ำรคำ้เดอะไนน์เซน็เตอร ์พระรำม 9 
- จำกกำรก่อตัง้ เฮลทล์ดี เมือ่วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 โดยผูถ้อืหุน้เฮลทล์ดี ช ำระเงนิคำ่หุน้เป็นเงนิลงทุนในหุน้สำมญั

ของ เฮลทเินส มลูคำ่ 24.70 ลำ้นบำท สง่ผลท ำให ้เฮลทเินส ถูกถอืหุน้โดย เฮลทล์ดี รอ้ยละ 98.80 (อกีรอ้ยละ 1.20 
ถอืโดยนำยธชัพล ชลวฒันสกุล และเมื่อวนัที ่15 มกรำคม 2562 นำยธชัพล ไดข้ำยหุน้ส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ เฮลท์ลดี 
เรยีบรอ้ยแลว้ ส่งผลท ำให ้เฮลทเินส ถูกถอืหุน้โดย เฮลทล์ดี รอ้ยละ 100.00)   

ปี 2562 
- เปลี่ยนแผนกำรด ำเนินธุรกิจ โดยโอนธุรกิจร้ำนขำยยำทัง้หมดภำยใต้ชื่อ “Pharmax” ให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อ

ประกอบธุรกิจคิดค้น และพฒันำร่วมกบัทมีวิจยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำงผู้ผลิต  เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และ
นวตักรรมเพือ่สขุภำพ 

- เปลีย่นชือ่บรษิทัเป็น “บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั” เมือ่วนัที ่27 พ.ย. 2562  
ปี 2563 
- ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่9 ธนัวำคม 2563 มมีตอินุมตัใิห ้เฮลทเินส เพิม่ทุนจดทะเบยีน

จ ำนวน 10 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 25 ลำ้นบำท เป็น 35 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้ใหม่จ ำนวน 100,000 
หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพือ่เสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วน เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 
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2.     ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 บรษิทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “เฮลท์ลดี”) ประกอบธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) 
โดยบรษิทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบรษิทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั (“ไอแคร์ เฮลท์”) ซึ่งประกอบธุรกจิร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย ์และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร ผ่ำน
ร้ำนขำยยำ 4 แบรนด์ ได้แก่ “ iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” และถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษัท        
เฮลทเินส จ ำกดั (“เฮลทเินส”) ซึ่งประกอบธุรกจิคดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพือ่สุขภำพ ภำยใตแ้บรนด ์“PRIME” และ “Besuto”  โดยโครงสรำ้งของรำยไดข้องกลุ่มบรษิทั แยกตำม
กลุ่มผลติภณัฑ ์ส ำหรบัปี 2561 – 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 และ 2564 เป็นดงันี้ 

 
2.1 โครงสร้างรายได้ 
 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ   ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑอ์ำหำร
เสรมิ 

561.88 71.02 659.46 72.03 753.19 69.73 558.68 70.13 623.01 68.26 

รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของ
ใชใ้นบำ้น 

114.11 14.42 129.11 14.10 169.27 15.67 123.28 15.47 160.52 17.59 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้สุขภำพส ำหรบั
ภำยนอกร่ำงกำย 

69.74 8.81 73.28 8.00 95.79 8.87 71.27 8.95 78.71 8.62 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 35.66 4.51 44.37 4.85 45.84 4.24 33.18 4.16 40.45 4.43 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 781.39 98.76 906.22 98.99 1,064.09 98.52 786.41 98.71 902.69  98.90 
รำยไดอ้ื่น* 9.82 1.24 9.29 1.01 16.02 1.48 10.26 1.29 10.06 1.10 
รวมรายได้ทัง้หมด 791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67  100.00 912.74  100.00 

 หมำยเหตุ * รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั รำยไดจ้ำกกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้ภำยในรำ้นขำยยำ  เป็นตน้ 

  
2.2 ลกัษณะธรุกิจ 
 ธุรกจิของกลุ่มบรษิทั สำมำรถจ ำแนกตำมธุรกจิของบรษิทัยอ่ย ไดเ้ป็น 2 ธุรกจิ ดงันี้ 
 
 2.2.1  ธรุกิจร้านขายยา 
  2.2.1.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
   ไอแคร ์เฮลท ์ประกอบธุรกจิรำ้นขำยยำซึง่จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลติภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ  รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร โดยปัจจุบนั เปิดร้ำนขำยยำทัง้หมด 4 แบรนด์ได้แก่ 
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ซึ่งจะใหค้วำมส ำคญักบัสนิคำ้ทีจ่ ำหน่ำยและกลุ่มลูกคำ้ทีแ่ตกต่ำงกนั โดย
สำมำรถแบ่งลกัษณะของสนิคำ้ทีจ่ ำหน่ำยในรำ้นขำยยำออกเป็น 4 ประเภท ดงันี้ 
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ประเภทสินค้า ลกัษณะ ตวัอย่างสินค้า 
1. ยำและผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิ 
(Professional 
Healthcare) 

สนิคำ้ส่วนใหญ่จะเป็นผลติภณัฑป์ระเภทยำ 
ซึ่งประกอบด้วยยำทัว่ไป ยำสำมญัประจ ำ
บ้ำน และยำควบคุมพิเศษ เพื่อใช้ร ักษำ
อำกำรป่วยชนิดต่ำงๆ ทัง้โรคเฉียบพลนั โรค
เรื้อรงั และโรคกึ่งเฉียบพลนั นอกจำกนี้ยงั
รวมถงึผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิและผลติภณัฑ์
สมุนไพรเพื่อบ ำรุงสุขภำพ ใช้ป้องกนัหรือ
บรรเทำอำกำรเจบ็ป่วย โดยสนิคำ้ประเภทนี้
ถอืเป็นสนิคำ้ทีม่กีำรจ ำหน่ำยเป็นหลกัในทุก
สำขำ  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. อุปกรณ์กำรแพทย ์
และของใชใ้นบำ้น
(Home Healthcare) 

เป็นสนิคำ้ประเภทอุปโภค ซึ่งประกอบดว้ย
อุปกรณ์กำรแพทย์ เครื่องมือแพทย์ วัสดุ
สิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์ วสัดุหรอือุปกรณ์
เพื่อบ ำบัดรักษำผู้ป่วย และผลิตภัณฑ์ใช้
ภำยในบ้ำน ในกำรช่วยเหลือหรืออ ำนวย
ควำมสะดวกให้กับผู้ป่วยในบำงลักษณะ 
เช่น ไม้เท้ำผู้สูงอำยุ อุปกรณ์ช่วยพยุงเดนิ 
หน้ำกำกทำงกำรแพทย์ เครื่องวดัอุณหภูม ิ
เครือ่งวดัควำมดนัโลหติ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. สนิคำ้สุขภำพส ำหรบั
ภำยนอกรำ่งกำย
(Personal 
Healthcare) 

ประกอบดว้ยสนิคำ้อุปโภคเพื่อสุขภำพหรอื
สุขอนำมัย ส ำหรับใช้ภำยนอกร่ำงกำย 
ได้แก่ เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์ดูแลร่ำงกำย 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ส ำหรับช่อง
ปำก และผลติภณัฑ์อื่นๆ เพื่อบ ำรุงสุขภำพ
ของผู้ใช้ หรือบรรเทำและป้องกันอำกำร
เจบ็ป่วย ยกตวัอยำ่งเชน่ แชมพรูกัษำอำกำร
หนงัศรษีะรว่ง สบู่บ ำรุงผวิ เป็นตน้ 
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ประเภทสินค้า ลกัษณะ ตวัอย่างสินค้า 
4. สนิคำ้บรโิภค 
(Deli Healthcare) 

สนิคำ้บรโิภค หรอืสนิคำ้อื่นๆ ประกอบดว้ย 
อำหำร เครื่องดื่ม หรอือำหำรทำงกำรแพทย์
อื่นๆ เช่น นมผงส ำหรบัเด็ก นมผงส ำหรบั
ผูส้งูอำยุ น ้ำดื่มขวดเลก็ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โดยสำขำทัง้ 4 แบรนด ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 

1. แบรนด ์iCare 

 
 

เป็นรำ้นขำยยำทีเ่น้นสนิคำ้ประเภท Professional Healthcare และ Home Healthcare ทีม่กีลุ่มสนิคำ้หลกัคอืยำ 
ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ และอุปกรณ์กำรแพทย ์ในลกัษณะ Community Pharmacy  ใหค้วำมส ำคญักบัลูกคำ้ในชุมชน โดยจะเปิด
ใหบ้รกิำรในบรเิวณใกลต้ลำดและแหล่งทีพ่กัอำศยัภำยในกรุงเทพมหำนคร ปัจจุบนัมดีว้ยกนัทัง้หมด 10 สำขำ โดยพืน้ทีส่่วนที่
เป็นรำ้นคำ้ สว่นใหญ่มขีนำดพืน้ทีป่ระมำณ 100-300 ตำรำงเมตร ไดแ้ก่ 

 
สถานท่ีตัง้ เปิดให้บริการ 

สีแ่ยกทศกณัฑ ์ 349/512 ถนนพุทธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 2552 
เซฟเซน็เตอร ์ หอ้ง A.5 42-42/1-42/34 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวี

วฒันำ กรุงเทพมหำนคร 
2552 

ตลำดสำย 2 238 ถนนพุทธมณฑล สำย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 

2552 

ประชำนิเวศน์ 1 99/188,189 ถนนเทศบำลสงเครำะห ์แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหำนคร 

ม.ีค. 2553 

เอกมยั 436/2-3 ซอยสขุมุวทิ63(เอกมยั) ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขต
วฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

ม.ีค. 2553 

เสรมีำรเ์กต็ 
พระรำม 9 

999/5 ยนูิต U013,U014 ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 

ธ.ค. 2557 

เดอะ ทรโีอ 170/14 ถนนพทุธมณฑลสำย 3 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร ธ.ค. 2557 
ตลำดเสนีย ์ 
เพชรเกษม 28  

194/14 ถนนเพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษเีจรญิ เขตภำษเีจรญิ 
กรุงเทพมหำนคร 

ส.ค. 2559 
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สถานท่ีตัง้ เปิดให้บริการ 
เพชรเกษม 56 618/3-618/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหวำ้ เขตภำษเีจรญิ 

กรุงเทพมหำนคร 
ส.ค. 2562 

วคิตอเรยีกำรเ์ดน้ 1871 อำคำร B หอ้งทีB่109 ถนนเพชรเกษม แขวงหลกัสอง เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 

ม.ิย. 2563 

    
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. แบรนด ์Pharmax 

 
 

เน้นสินค้ำ Professional Healthcare, Home Healthcare และ Deli Healthcare ซึ่งเป็นสินค้ำประเภทยำ 
ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย ์รวมถงึสนิคำ้บรโิภคอื่นๆ ในลกัษณะ Professional Pharmacy กลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยจะ
เป็นลูกค้ำทีอ่ยู่ภำยในย่ำนเศรษฐกจิในกรุงเทพมหำนครมำกขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเน้นเปิดสำขำใน Community Mall ปัจจุบนัมี
ดว้ยกนัทัง้หมด 12 สำขำ โดยพืน้ทีส่ว่นทีเ่ป็นรำ้นคำ้ สว่นใหญ่มขีนำดพืน้ทีป่ะมำณ  100 - 200 ตำรำงเมตร ไดแ้ก่ 

 
สถานท่ีตัง้ เปิดให้บริการ 

ประดษิฐม์นูธรรม 275 ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร 

2556 

จตัุรสัจำมจรุ ี 317 อำคำรจตัรุสัจำมจุร ีชัน้บหีอ้งบ0ี3-บ0ี3/1 ถนนพญำไท แขวงปทุมวนั 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 

2556 

เพยีวเพลส 
รำมค ำแหง 110 

86/1 ศนูยก์ำรคำ้เพยีวเพลส อำคำรบ ีชัน้1หอ้งB105-B106 ถนนรำมค ำแหง 
แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 

2556 

นวลจนัทร ์ 17/63 ถนนนวลจนัทร ์แขวงนวลจนัทร ์เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 2556 
เดอะแจ๊ส  
วงัหนิ 

728 ศนูยก์ำรคำ้เดอะแจ๊สวงัหนิ หอ้งB102 ชัน้1 ถนนลำดพรำ้ววงัหนิ แขวง
ลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 

ธ.ค. 2557 

เดอะไนน์  
พระรำม 9 

999/2 โครงกำรเดอะไนน์ ถนนพระรำม 9 แขวงพฒันำกำร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 

ธ.ค. 2557 

ฟู้ดวลิล่ำ  
รำชพฤกษ ์

77/11 โครงกำรฟู้ดวลิล่ำรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหำนคร 

ก.พ. 2559 

เดอะสตรที  
รชัดำ 

139 ศนูยก์ำรคำ้เดอะสตรทีรชัดำ ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหำนคร 

ม.ิย. 2559 

เดอะครสิตลั  
เอกมยั-รำมอนิทรำ 

209 โครงกำรเดอะครสิตลั อำคำรJ ชัน้1 หอ้งเลขที1่01  
ถนนประดษิฐม์นูธรรม แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว กรุงเทพมหำนคร 

ก.ค. 2560 
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สถานท่ีตัง้ เปิดให้บริการ 
โลตสัลำดกระบงั 362 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทบัยำว เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร ก.ย. 2563 
โรบนิสนั ลำดกระบงั 71 ถนนลำดกระบงั แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร ก.ย. 2564 
กรุงเทพกรฑีำ 241 โครงกำรมำรเ์กต็เพลสกรุงเทพกรฑีำ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 

กรุงเทพมหำนคร 
ต.ค. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. vitaminclub 
 

 
 

เปิดใหบ้รกิำรในรูปแบบ Lifestyle Pharmacy โดยเน้นกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภท Personal Healthcare และ 
Professional Healthcare ซึ่งเป็นสนิคำ้จ ำพวกสนิคำ้อุปโภคเพื่อสุขภำพ หรอืสุขอนำมยั รวมทัง้ยำ และผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
เป็นหลกั เน้นกำรเปิดสำขำในหำ้งสรรพสนิคำ้ เพื่อจบักลุ่มลูกคำ้ทีใ่ส่ใจกบัสุขภำพ ปัจจุบนัมีดว้ยกนัทัง้หมด 3 สำขำ โดยพืน้ที่
สว่นทีเ่ป็นรำ้นคำ้ มขีนำดพืน้ทีป่ระมำณ 50-100 ตำรำงเมตร ไดแ้ก่ 

 
สถานท่ีตัง้ เปิดให้บริการ 

เซน็ทรลั 
ลำดพรำ้ว 

1697 อำคำรศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลั พลำซ่ำ ลำดพรำ้ว ชัน้จ ีหอ้งจ1ี7 ถนน
พหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 

ธ.ค. 2558 

เซน็ทรลั 
ป่ินเกลำ้ 

7/222 อำคำรศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลัพลำซ่ำ ป่ินเกลำ้ หอ้งเลขที ่325/1 ชัน้3 
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรนิทร ์เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 

พ.ค. 2559 

แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ 587,589,589/7-9 อำคำรศนูยก์ำรคำ้แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์หอ้งเลขที ่บ0ี37ซ ี
ชัน้บ ีถนนรำมอนิทรำ แขวงคนันำยำว กรุงเทพมหำนคร 

พ.ย. 2561 
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4. Super Drug 

 
 

เน้นกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำประเภท Professional Healthcare และ Home Healthcare ที่มีกลุ่มสนิค้ำหลกัคอืยำ 
ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ และอุปกรณ์กำรแพทย์  ทีร่ะดบัรำคำทีส่ำมำรถแข่งขนัได ้โดยปัจจุบนัมเีพยีง 1 สำขำ เป็นรำ้นขำยยำ
ขนำดใหญ่ มขีนำดพืน้ทีป่ระมำณ 240 ตำรำงเมตร ตัง้อยูย่ำ่นศริริำช  

 
สถานท่ีตัง้ เปิดให้บริการ 

ซุปเปอรด์รกั 40/9 ถนนพรำนนก-พุทธมณฑล สำย4 แขวงบำงพรม เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหำนคร 

ม.ีค. 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยไอแคร์ เฮลท์  มแีผนทีจ่ะเปิดสำขำใหค้รอบคลุมพื้นทีโ่ดยรวมในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลเพิม่

มำกขึน้  โดยมกีำรก ำหนดระยะห่ำงของแต่ละสำขำ โดยจะตอ้งมรีะยะห่ำงระหว่ำงสำขำมำกกว่ำ 3 กโิลเมตร รวมทัง้แบรนดข์อง
รำ้นยำทีจ่ะเปิด โดยจะพจิำรณำจำกกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยในพืน้ทีน่ัน้เป็นหลกั 
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 2.2.1.2 กลยทุธใ์นการแข่งขนั 
   1.  การมีความสมัพนัธอ์นัดีกบัคู่ค้า ทัง้ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจ าหน่ายสินค้า 
   ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท์ เป็นผู้ที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ในธุรกิจร้ำนขำยยำมำยำวนำนกว่ำ 28 ปี 
ส่งผลท ำใหม้คีวำมสมัพนัธ์อนัดกีบัคู่คำ้ ทัง้ผูผ้ลติสนิคำ้รวมทัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ ไอแคร์ เฮลท์ จงึไดร้บักำรสนับสนุนจำก
ผู้ผลติและผู้จดัจ ำหน่ำยเป็นอย่ำงดเีสมอมำ ประกอบกบักำรที่กลุ่มผู้บรหิำรส่วนใหญ่เป็นเภสชักร ท ำให้มคีวำมเข้ำใจในกำร
คดัเลอืกผลติภณัฑ์เขำ้มำจ ำหน่ำยในรำ้นซึ่งเป็นทีต่้องกำรของลูกคำ้ ส่งผลท ำให้ ไอแคร์ เฮลท์ สำมำรถจดัหำสนิคำ้ทีส่ำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบถ้วนและทนัเวลำ ปัจจุบนั ไอแคร ์เฮลท์ มสีนิคำ้ทีจ่ ำหน่ำยกว่ำ 10,000 รำยกำร 
นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ ยงัได้รบักำรสนับสนุนจำกผู้ผลิตและผู้จดัจ ำหน่ำยในกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้กบัพนักงำนของ         
ไอแคร ์เฮลท์ อย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มกีำรแลกเปลีย่นขอ้มลูขำ่วสำร และแนวโน้มธุรกจิต่ำงๆ ซึง่ท ำให ้ไอแคร ์เฮลท ์สำมำรถน ำ
ขอ้มลูต่ำงๆ มำประเมนิสถำนกำรณ์และวำงแผนธุรกจิไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
 
   2.  คณุภาพในการให้บริการ  
   จำกปณิธำนของภญ. มทัยำ ทีอ่ยำกใหเ้ภสชักรชุมชนเป็นทีพ่ึง่พงิทีเ่ขำ้ถงึไดข้องคนในชุมชนต่ำงๆ เป็น
รำ้นขำยยำใกลบ้ำ้น ซึง่ผูป่้วยสำมำรถมำปรกึษำปัญหำดำ้นสุขภำพในทุกๆ เรื่องได้ก่อนทีจ่ะไปโรงพยำบำล รำ้นขำยยำทุกสำขำ
ของ ไอแคร ์เฮลท ์จะจดัใหม้เีภสชักรทีม่คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ และมปีระสบกำรณ์ อยู่ประจ ำทุกสำขำอย่ำงเตม็เวลำ เพื่อคอย
ใหค้ ำแนะน ำและค ำปรกึษำเรื่องกำรใชผ้ลติภณัฑต์่ำงๆ กบัลูกคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำร โดย ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 ไอแคร ์เฮลท ์มี
เภสชักรเต็มเวลำถึงจ ำนวน 46 คน เพื่อดูแลร้ำนขำยยำทุกสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ และยงัมเีภสชักร Part-Time หมุนเวยีน
ประมำณ 70-90 คนต่อเดอืน ท ำใหลู้กคำ้ทีม่ำซื้อสนิคำ้หรอืขอค ำปรกึษำเรื่องกำรใชย้ำและเวชภณัฑต์่ำงๆ สำมำรถมัน่ใจไดถ้งึ
กำรใหบ้รกิำรอยำ่งมคีุณภำพ 
 

  3.  การบริหารช่องทางการจ าหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยราคาสินค้าท่ีเหมาะสม 
   เนื่องจำกธุรกจิของ ไอแคร ์เฮลท ์เป็นธุรกจิคำ้ปลกีทีจ่ ำหน่ำยสนิคำ้ประเภท ยำและผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ 

อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น สนิคำ้สุขภำพส ำหรบัภำยนอกร่ำงกำย และสนิคำ้บรโิภคใหก้บัลูกคำ้รำยย่อย ดงันัน้ ท ำเล
ทีต่ัง้ของรำ้นขำยยำจงึเป็นสิง่ส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ โดย ไอแคร ์เฮลท ์จะเปิดสำขำในพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพ (Prime Location) มี
ผูค้นสญัจรผ่ำนจ ำนวนมำก โดยจะเลอืกท ำเลส่วนทีอ่ยู่ดำ้นหน้ำหรอืส่วนทีเ่ป็นพืน้ทีห่ลกัของโครงกำร รวมทัง้มทีีจ่อดรถส ำหรบั
ลูกคำ้ ท ำใหลู้กคำ้มคีวำมสะดวกในกำรมำซื้อสนิคำ้ และจะเน้นเปิดรำ้นขำยยำทีม่ขีนำดรำ้นทีค่อ่นขำ้งใหญ่ จะไดม้พีืน้ทีเ่พยีงพอ
ในกำรจดัวำงสนิคำ้ใหค้รบครนั เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ โดยสำขำของรำ้นยำทัง้ 4 แบรนด์ของ ไอแคร ์เฮลท์ จะ
กระจำยอยู่ตำมพืน้ทีชุ่มชน ตลำด ศูนยก์ำรคำ้ หำ้งสรรพสนิคำ้ ครอบคลุมทัว่พืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร โดยจะเลอืกแบรนดร์ำ้นขำย
ยำตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึ Life Style ของลูกคำ้ในพืน้ทีเ่ป็นหลกั โดยแบรนดแ์ต่ละแบรนด ์จะมสีนิคำ้และระดบัรำคำที่
แตกต่ำงกนัไปตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ปัจจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ ยงัมกีำรจ ำหน่ำยสนิค้ำบำงชนิดผ่ำนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพิม่ขึน้ เพือ่ทีจ่ะสำมำรถเขำ้ถงึลกูคำ้ไดค้รอบคลุมมำกขึน้  
 

  4.  ผูบ้ริหาร และบคุลากรมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์  
   นอกจำกภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท์ จะเป็นผู้ที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ในธุรกิจมำนำนกว่ำ 28 ปีแล้ว     

ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทั ไม่ว่ำจะเป็นประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและส่งเสรมิกำรขำย ยงัเป็นเภสชักรอกีดว้ย ท ำใหม้คีวำมรูแ้ละควำมเขำ้ใจถงึผลติภณัฑแ์ละกำร
ด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำเป็นอยำ่งด ีท ำใหส้ำมำรถบรหิำรงำนดว้ยควำมเขำ้ใจอย่ำงลกึซึง้ นอกจำกนี้ ไอแคร ์เฮลท์ ไดม้กีำรจดัท ำ
บนัทกึขอ้ตกลงโครงกำรควำมร่วมมอืร่วมกบัสถำบนักำรศกึษำชัน้น ำหลำยแห่ง เพื่อสรำ้งควำมร่วมมอืทำงวชิำกำร และพฒันำ
บุคลำกรทำงวิชำชีพเภสัชกรรมในด้ำนกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ภำคปฏิบัติของนิสิตและนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ ท ำให้               
ไอแคร์ เฮลท์ มจี ำนวนเภสชักรเพยีงพอในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 ไอแคร์ เฮลท์ มี   
เภสชักรเตม็เวลำ ถงึประมำณรอ้ยละ 24 จำกจ ำนวนพนักงำนทัง้หมดของ ไอแคร ์เฮลท ์แสดงใหเ้หน็ถงึควำมน่ำเชื่อถอืของรำ้น
ขำยยำของ ไอแคร ์เฮลท ์และสำมำรถสรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำรไดเ้ป็นอยำ่งด ี
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  5.  การบริหารสินค้าคงคลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ไอแคร์ เฮลท์ ใหค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงัเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกสนิคำ้หลกัคอืยำรกัษำ

โรค เวชภณัฑ ์อุปกรณ์กำรแพทย ์และสนิคำ้อื่นๆ ทีส่่งผลต่อสุขภำพของผูใ้ช ้อำยุสนิคำ้ทัง้ทีว่ำงขำยหน้ำรำ้นและสนิคำ้ทีเ่กบ็อยู่
ในคลงัจงึเป็นปัจจยัส ำคญั ไอแคร ์เฮลท์ จงึมกีำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสูงสุดและลด
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลสนิค้ำของทุกสำขำ ช่วยให้  ไอแคร์ เฮลท์ สำมำรถวิเครำะห์กำรสัง่ซื้อในปรมิำณที่
เหมำะสม รวมทัง้ตรวจสอบอำยุของสนิคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเรว็ โดยทีผ่ำ่นมำ ไอแคร ์เฮลท์ สำมำรถบรหิำรจดักำรสนิคำ้และหมนุเวยีน
สนิคำ้ระหวำ่งคลงัและหน้ำรำ้นแต่ละสำขำเพือ่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดเ้ป็นอยำ่งด ีนอกจำกนี้ ไอแคร ์เฮลท์ ยงัมกีำร
ตรวจนบัสนิคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ใหก้ำรบรหิำรสนิคำ้ทัง้กำรควบคุมปรมิำณรวมทัง้อำยุของสนิคำ้มปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 
 

   6.  กลยทุธก์ารตลาด 
   ไอแคร ์เฮลท ์มกีำรใชก้ลยุทธท์ำงกำรตลำดรปูแบบต่ำงๆ ในกำรส่งเสรมิกำรขำย โดยจะใช ้Push & Pull 

Strategy ซึง่มรีำยละเอยีด ดงันี้  
- Push Strategy เป็นกำรผลกัดนัสนิคำ้ใหเ้กดิกำรขำย ซึง่ทำง ไอแคร ์เฮลท ์มกีำรน ำมำปรบัใชโ้ดย 

กำรจดัโปรโมชัน่ กำรกระจำยช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหค้รอบคลุมทุกช่องทำง กำรจดัวำงสนิคำ้
หน้ำรำ้น กำรจดัใหม้ป้ีำยโฆษณำตำมชัน้วำงสนิคำ้ รวมถงึกำรสรำ้งแรงจงูใจต่อพนกังำนขำย 

- Pull Strategy เป็นกำรดงึดูดควำมสนใจของลูกคำ้ในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่ง ไอแคร์ เฮลท์ ใชก้ลยุทธ์นี้
ผ่ำนกำรใชส้ื่อออนไลน์เขำ้มำช่วยในกำรโฆษณำรำ้น กำรจดังำนมหกรรมสนิคำ้ ท ำใหลู้กคำ้เกดิ
กำรรบัรูต้่อแบรนดข์องรำ้นยำภำยใต ้ไอแคร ์เฮลท์ 

   นอกจำกนี้ ไอแคร ์เฮลท ์ไดด้ ำเนินกำรจดัอบรมเพือ่ใหค้วำมรูใ้นกำรใชส้นิคำ้ประเภทยำและเวชภณัฑก์บั
องคก์รภำยนอกอยำ่งต่อเนื่อง เพือ่สรำ้งกำรรบัรูต้่อแบรนดข์องรำ้นยำภำยใต ้ไอแคร ์เฮลท ์ใหก้บัลกูคำ้ 
    
 2.2.1.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  

   กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของ ไอแคร์ เฮลท์ คอื ลูกคำ้ทัว่ไปทีต่้องกำรซื้อยำ เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์ 
รวมทัง้องคก์รต่ำงๆ ทีต่อ้งกำรซือ้ยำไปใชภ้ำยในบรษิทัหรอืรำ้นขำยยำทีซ่ือ้ไปเพือ่ไปจ ำหน่ำยต่อ โดยชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำยจะ
แบ่งออกเป็น 2 ชอ่งทำงดงันี้ 

   1. กำรจ ำหน่ำยผำ่นรำ้นคำ้ปลกี 
   เป็นกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้รำยย่อยทัว่ไปผ่ำนรำ้นคำ้ปลกีของ ไอแคร ์เฮลท์ ทัง้ 4 แบรนด์ ไดแ้ก่ 
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” โดยชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยของ ไอแคร ์เฮลท ์จะครอบคลุมพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพ 
(Prime Location) โดยมุ่งเน้นพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกลท้ีพ่กัอำศยั หรอืแหล่งเศรษฐกจิในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร แต่ละสำขำจะมกีำรจดัชัน้
วำงสนิค้ำแยกไว้ตำมหมวดหมู่ รวมทัง้มป้ีำยแนะน ำสนิค้ำเพื่อดงึดูดควำมสนใจลูกค้ำ ทุกสำขำจะมเีภสชักรเต็มเวลำเพื่ อให้
ค ำแนะน ำในกำรเลอืกซื้อยำและวธิกีำรใช ้ตำมมำตรฐำนรำ้นยำคุณภำพและวธิกีำรทีด่ทีำงเภสชักรรม (GPP) นอกจำกนี้ สนิคำ้
บำงประเภท เช่น ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ เวชส ำอำง และผลติภณัฑด์ูแลสุขภำพ ไอแคร ์เฮลท์ ไดเ้พิม่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผ่ำน
ชอ่งทำงออนไลน์ เชน่ Shopee Lazada เป็นตน้  

  2. กำรจ ำหน่ำยผำ่นส ำนกังำนใหญ่   
   ไอแคร ์เฮลท์ มกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัองคก์ร เพื่อใชเ้ป็นคลงัยำส ำหรบัพนักงำนขององคก์รนัน้ รวมทัง้
มกีำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัรำ้นขำยยำอื่นทีซ่ือ้เพือ่ไปจ ำหน่ำยต่อ   
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สดัส่วนรำยไดข้องบรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั แยกตำมชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำย ปี 2561 – 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 

ประเภทการจดัจ าหน่าย 
2561 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กำรจ ำหน่ำยผ่ำนรำ้นขำยปลกี 767.20 98.18 876.70 96.74 1,050.94 98.77 894.23  99.21 

กำรจ ำหน่ำยผ่ำนส ำนกังำนใหญ่  14.19 1.82 29.52 3.26 13.06 1.23  7.11  0.79 

รวม 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.00 100.00 901.35  100.00 
หมำยเหตุ  รำยไดท้ีแ่สดงในตำรำงขำ้งตน้ถอืเสมอืนว่ำ เฮลทเินส ไดโ้อนกจิกำรรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“Pharmax” ทัง้หมดใหก้บั ไอแคร ์เฮลท ์ตัง้แต่ 
ปี 2561 และตดัรำยกำรระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบรษิัทแล้ว ทัง้นี้ รำยกำรระหว่ำงกนัในปี 2561 – 2562 มจี ำนวน 5.02 ล้ำนบำท และจ ำนวน 210.81       
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 
 2.2.1.4 นโยบายด้านราคา 

   ไอแคร ์เฮลท ์ก ำหนดรำคำโดยจะพจิำรณำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีเ่หมำะสมแตกต่ำงกนัไปในแต่ละผลติภณัฑ ์ซึง่
อำ้งองิตน้ทุนสนิคำ้บวกดว้ยอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีเ่หมำะสม (Cost-Plus Pricing) และจะตอ้งสำมำรถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได ้ 
 
 2.2.1.5 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
   รำยละเอยีดกำรจดัหำผลติภณัฑข์อง ไอแคร ์เฮลท ์สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

1. ผลติภณัฑจ์ำกภำยนอกกลุ่มบรษิทั 
    สนิคำ้ส่วนใหญ่ทีจ่ ำหน่ำยของ ไอแคร ์เฮลท ์เป็นผลติภณัฑท์ีซ่ือ้มำจำกผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยภำยนอก
กลุ่มบรษิทั ซึง่ ไอแคร ์เฮลท ์สัง่ซื้อทัง้จำกผูผ้ลติโดยตรง และสัง่ซื้อผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกผูผ้ลติ โดยผูผ้ลติ
หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ของผลติภณัฑแ์ต่ละกลุ่ม มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ ดงันี้ 
 

กลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์

ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ ตวัอย่างเจา้ของผลิตภณัฑ ์

Professional 
Healthcare 

บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั - บรษิทั เมดำ้ ฟำมำ่ร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั จอหน์สนั แอนด ์จอหน์สนั (ไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั ซำโนฟ่ี-อเวนตสี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั แบลคมอรส์ จ ำกดั 
- บรษิทั ทำเคดำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 บรษิทั ซลิลคิ ฟำรม์ำ จ ำกดั - บรษิทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรสี (ประเทศไทย) 
- บรษิทั แกลก็โซสมทิไคลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั โนวำรต์สี (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั เบอรงิเกอร ์อนิเกลไฮม ์(ไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั ไฟเซอร ์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 บรษิทั เบอรล์นิฟำรม์ำซูตคิอลอนิดสัตรี ้จ ำกดั  
 บรษิทั ทอีำรบ์ ีเชอรเ์มด็ดกิำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
 บรษิทั อว้ยอนัโอสถ จ ำกดั  
 องคก์ำรเภสชักรรม  
Home 
Healthcare 

บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั - บรษิทั มนุดฟิำรม์ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั โรช ไดแอกโนสตกิส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั 3เอม็ ประเทศไทย จ ำกดั  
- บรษิทั ดเีอสจ ีอนิเตอรเ์นชัน่เนล (ประเทศไทย) จ ำกดั  

http://www.abbott.co.th/
http://www.abbott.co.th/
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กลุ่ม
ผลิตภณัฑ ์

ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ ตวัอย่างเจา้ของผลิตภณัฑ ์

 บรษิทั ซลิลคิ ฟำรม์ำ จ ำกดั - บรษิทั ไทยเทปกำว อุตสำหกรรม จ ำกดั 
- บรษิทั โนโว นอรด์สิค ์ฟำรม์ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

 บรษิทั เอ.เอน็.บ ีลำบอรำตอรี ่(อ ำนวยเภสชั) จ ำกดั 
 บรษิทั ไทยก๊อส จ ำกดั 
 บรษิทั เทก็ซไ์ทลเ์พรสทจี จ ำกดั (มหำชน) 
Personal 
Healthcare 

บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั - บรษิทั ไบเออรส์ด๊อรฟ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บริษัท แอลจี เฮ้ำส์โฮลด์ แอน เฮลธ์ แคร์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั  

- บรษิทั สยำมเฮลท ์กรุ๊ป จ ำกดั  
 บรษิทั ซลิลคิ ฟำรม์ำ จ ำกดั - บรษิทั กลัเดอรม์ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั  

- บรษิทั แกลก็โซสมทิไคลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
- บรษิทั โรหโ์ต-้เมนโทลำทัม่ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

Deli 
Healthcare 

บรษิทั ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ำกดั - บรษิทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ำกดั 

 บรษิทั ซลิลคิ ฟำรม์ำ จ ำกดั - บรษิทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรสี (ประเทศไทย) จ ำกดั   
- บรษิทั ไทยโอซูกำ้ จ ำกดั 

   
    โดยผู้ผลิตหรอืผู้จดัจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขำยที่ได้รบัอนุมตัิ (Approved Vendor 
List) ก่อนจะท ำกำรขำยสนิคำ้ให ้ไอแคร ์เฮลท์ โดยหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำจะพจิำรณำทัง้จำกควำมน่ำเชื่อถอืของผูข้ำยสนิคำ้
รวมทัง้รำคำ เพื่อทีจ่ะสำมำรถจดัหำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพในรำคำทีเ่หมำะสม นอกจำกนี้ ไอแคร ์เฮลท์ จะมกีำรประเมนิผูข้ำย  
แต่ละรำยอยำ่งต่อเนื่อง  
 
   2.  ผลติภณัฑจ์ำกภำยในกลุ่มบรษิทั 
    ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรซื้อผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพแบรนด์ “PRIME” และ”Besuto” จำก      
เฮลทเินส มำจ ำหน่ำยในรำ้นขำยยำของ ไอแคร ์เฮลท ์โดยเริม่ตัง้แต่ปี 2563 หลงัจำกปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทัเรยีบรอ้ย
แลว้  
 
ตารางแสดงสดัส่วนการจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

มลูคำ่กำรซือ้ผลติภณัฑจ์ำก
ภำยนอกกลุ่มบรษิทั 

 626.33 100.00 753.58 100.00 821.71 97.68 706.18 96.20 

มลูคำ่กำรซือ้ผลติภณัฑจ์ำก
ภำยในกลุ่มบรษิทั 

- - - - 19.48 2.32 27.89 3.80 

มูลค่าการซ้ือสินค้ารวม 626.33 100.00 753.58 100.00 841.19 100.00 734.07 100.00 
หมำยเหตุ  มูลค่ำกำรซื้อผลิตภณัฑ์และบรกิำรที่แสดงในตำรำงขำ้งต้นถือเสมอืนว่ำ เฮลทเินส ได้โอนกิจกำรร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “Pharmax” 
ทัง้หมดใหก้บั ไอแคร ์เฮลท ์ตัง้แต่ ปี 2561 และตดัรำยกำรระหวำ่งกนัภำยในกลุ่มบรษิทัแลว้ ทัง้นี้ รำยกำรระหวำ่งกนั ในปี 2561 – 2562 มจี ำนวน 5.02 
ลำ้นบำท และจ ำนวน 210.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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 2.2.1.6 คลงัสินค้าและการจดัส่ง 
   ไอแคร์ เฮลท์ มกีำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำโดยน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้มำเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
บริหำรจัดกำร สินค้ำที่ ไอแคร์ เฮลท์ จัดหำมำจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิต จะถูกส่งมำจัดเก็บไว้ที่คลังสินค้ำ โดยฝ่ำยจัดซื้อจะ
ประสำนงำนกบัผูข้ำยหรอืผูผ้ลติสนิคำ้ เพื่อแจง้ก ำหนดกำรส่งสนิคำ้ รำยละเอยีดสนิคำ้และเอกสำรทีเ่กี่ยวขอ้งไปยงัคลงัสนิคำ้
ล่วงหน้ำก่อนวนัส่งสนิคำ้เขำ้คลงัสนิคำ้ และเมื่อสนิคำ้มำถงึคลงัสนิค้ำ เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรควบคุมกำรรบั
สนิคำ้เขำ้คลงัสนิคำ้ตำมมำตรฐำนและวธิกีำรปฏบิตังิำน โดยจะมกีำรตรวจนับสนิคำ้และตรวจใบเสรจ็ จำกนัน้จะรบัสนิคำ้เขำ้ใน
ระบบ และน ำสนิค้ำเขำ้เก็บในคลงัสนิค้ำ ในส่วนของกำรจดัเก็บสนิค้ำ จะมกีำรแบ่งพื้นที่จดัเก็บออกเป็นสนิค้ำที่ต้องควบคุม
อุณหภูม ิและสนิค้ำที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูม ิจำกนัน้จงึท ำกำรจดัเรยีงสนิค้ำในรูปแบบ ABC Analysis ซึ่งเป็นวธิีกำรในกำร
จดักำรสนิคำ้คงคลงั โดยแบ่งตำมควำมส ำคญัและกำรหมุนเวยีนของสนิคำ้แต่ละชนิด โดย ไอแคร ์เฮลท์ จะจดัใหส้นิคำ้ทีม่กีำร
หมุนเวยีนสูงอยู่ดำ้นหน้ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรขนยำ้ยสนิคำ้ทีเ่ขำ้มำเกบ็ทีค่ลงัและสนิคำ้ทีจ่ะท ำกำรส่งออกไปขำยทีห่น้ำรำ้น
ของสำขำ 
   ในกำรบรหิำรสนิคำ้ภำยในคลงัจะบรหิำรในรปูแบบ FIFO (First In First Out) รวมทัง้จะพจิำรณำอำยุสนิคำ้
หรอืวนัทีห่มดอำยุของสนิคำ้ควบคูไ่ปดว้ย เพื่อใหก้ำรบรหิำรจดักำรอำยุสนิคำ้แต่ละล๊อตเหมำะสม สำมำรถควบคุมอำยุของสนิคำ้
ทัง้ทีค่ลงัและสำขำอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ท ำใหม้ัน่ใจว่ำสนิคำ้ทีจ่ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้จะอยู่ในสภำพทีส่มบูรณ์ นอกจำกนี้ จะมกีำร
ตรวจสอบรำยงำนสนิคำ้ทีไ่ม่เคลื่อนไหวอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อตดิตำมและควบคุมควำมเคลื่อนไหวของสนิคำ้ใหเ้กดิประสทิธภิำพ
สงูสดุ 
   ในกำรควบคุมปรมิำณสนิคำ้ จะมกีำรก ำหนดปรมิำณสนิคำ้ขัน้ต ่ำและจ ำนวนสงูสดุของสนิคำ้แต่ละชนิด (Min-
Max) เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิกรณีสนิคำ้ขำดแคลน (Shortage) หรอืมสีนิคำ้ทีจ่ดัเกบ็ไวท้ีค่ลงัหรอืสำขำมำกเกนิไป (Overstock) ซึง่
ปรมิำณสนิคำ้ขัน้ต ่ำและจ ำนวนสงูสดุของสนิคำ้จะก ำหนดมำจำกผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละวนัและจ ำนวนสนิคำ้ทีข่ำยออกไปของ
แต่ละสำขำ โดยระบบสำรสนเทศที ่ไอแคร ์เฮลท ์น ำมำใชส้ำมำรถเชื่อมโยงขอ้มลูสนิคำ้คงคลงัของคลงัสนิคำ้และรำ้นสำขำ ท ำให้
ฝ่ำยจดัซื้อสำมำรถตรวจสอบปรมิำณสนิคำ้ไดต้ลอดเวลำ นอกจำกนี้ ไอแคร ์เฮลท์ มกีำรส ำรองสนิคำ้คงคลงัใหเ้พยีงพอในกำร
จ ำหน่ำยใหแ้ก่ลูกคำ้ (Safety Stock) ซึง่ค ำนวณจำกปรมิำณควำมตอ้งกำรสนิคำ้โดยเฉลีย่ต่อวนั รวมถงึค ำนวณจำกระยะเวลำใน
กำรสัง่ซือ้จนถงึกำรสง่มอบสนิคำ้ของผูผ้ลติ (Lead Time) 
   ในกำรกระจำยสนิคำ้ ไอแคร ์เฮลท ์จะกระจำยสนิคำ้โดยตนเอง โดยก ำหนดเสน้ทำงในกำรขนส่งแต่ละสำขำ  
เพื่อใหส้ำมำรถกระจำยสนิคำ้จำกคลงัสนิคำ้ไปสู่สำขำไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและรวดเรว็ นอกจำกนี้ ไอแคร ์เฮลท์ ยงัมรีะบบกำรโอน
สนิค้ำระหว่ำงสำขำหน้ำร้ำน ซึ่งเพิม่ประสทิธภิำพในกำรบรหิำรจดักำรและกำรควบคุมอำยุของสนิคำ้ ท ำให้สำขำของ ไอแคร์ 
เฮลท ์ไดร้บัสนิคำ้รวดเรว็ขึน้และมสีนิคำ้พรอ้มวำงจ ำหน่ำยอยำ่งครบถว้นสม ่ำเสมอ 
   ไอแคร ์เฮลท์ จะจดัใหม้กีำรตรวจสอบสนิคำ้คงเหลอือย่ำงสม ่ำเสมอ โดยจะมีกำรตรวจนับประจ ำเดอืน และ
ประจ ำปี (กลำงปีและปลำยปี) ทัง้นี้ กำรตรวจนับคลงัสนิคำ้ประจ ำปี คอืในช่วงเดอืนมถิุนำยนและธนัวำคม จะมทีมีจำกฝ่ำยบญัช ี
เขำ้รว่มกำรตรวจนบัสนิคำ้ทัง้หมดพรอ้มกบัพนกังำนคลงัสนิคำ้  
 
 2.2.1.7 การบริหารจดัการร้านสาขา 
   กำรบรหิำรจดักำรรำ้นสำขำทัง้ 26 สำขำ (ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564) ของ ไอแคร ์เฮลท ์ถอืเป็นปัจจยัส ำคญั
ในกำรประกอบธุรกจิของ กลุ่มบรษิทั จงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัทิีช่ดัเจนผ่ำนคู่มอืปฏบิตั ิซึง่แต่ละขัน้ตอนมี
ควำมสอดคล้องกบัหลกักำรควบคุมภำยในที่ดแีละครอบคลุมกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญัทัง้หมด มีกำรถือปฏิบตัิอย่ำง
เคร่งครดั ท ำให้กำรด ำเนินงำนของทุกสำขำมีประสิทธิภำพ และมีกำรปฏิบตัิด้วยมำตรฐำนเดียวกัน ตัง้แต่พนักงำนระดบั
ปฏบิตักิำร ตลอดจนพนักงำนระดบัผูจ้ดักำร เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และส่งมอบกำรบรกิำรอย่ำงมคีุณภำพใหก้บั
ลกูคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำร  
   โดยเภสชักรของ ไอแคร์ เฮลท์ ประจ ำสำขำ จะมุ่งเน้นเรื่องกำรดูแลสุขภำพของลูกคำ้เป็นหลกั ตัง้แต่เรื่อง
กำรซกัประวตัขิองลูกคำ้ กำรใชย้ำ กำรใหค้ ำปรกึษำ กำรจ่ำยยำ กำรแนะน ำกำรดูแลสุขภำพแก่ลูกคำ้ ตลอดจนกำรพจิำรณำส่ง
ต่อลูกคำ้ไปยงัสถำนพยำบำลระดบัสูงในกรณีทีลู่กคำ้มอีำกำรเจบ็ป่วยในระดบัทีรุ่นแรง โดยไอแคร ์เฮลท์ จะจดัใหม้เีภสชักรอยู่
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ประจ ำเตม็เวลำทุกสำขำ เพื่อใหส้ำมำรถแนะน ำสนิคำ้ทีต่อบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ และสรำ้งควำม
ประทบัใจใหแ้ก่ลกูคำ้  
   ในดำ้นกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ของรำ้นสำขำ ไอแคร ์เฮลท ์ไดก้ ำหนดใหม้กีำรตรวจนบัสนิคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
เพื่อใหข้อ้มลูสนิคำ้ในระบบ มคีวำมแม่นย ำและเป็นปัจจุบนั เภสชักรหรอืพนักงำนของรำ้นสำขำจะตอ้งตรวจสอบสนิคำ้ของสำขำ
ตนเองกบัสนิค้ำในระบบเป็นประจ ำ รวมทัง้ประเมนิถึงปริมำณสนิค้ำให้เพียงพอต่อกำรขำยให้กบัลูกค้ำ โดย ไอแคร์ เฮลท์ 
ก ำหนดให้สำขำส ำรองสินค้ำคงคลังให้เพียงพอในกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ (Safety Stock) นอกจำกนี้ ยงัก ำหนดให้มีกำร
ตรวจสอบพนักงำนก่อนออกจำกรำ้น และตรวจเชค็กลอ้งวงจรปิดอยำ่งเป็นประจ ำ เพื่อป้องกนักำรสญูหำยของสนิคำ้ ในดำ้นกำร
จดักำรเงนิสดของสำขำ ไอแคร์ เฮลท์ ก ำหนดให้แต่ละสำขำสรุปยอดขำยในระบบทุกวนั และมกีำรตรวจสอบยอดเงนิอย่ำง
สม ่ำเสมอ  
   ส ำหรบัสำขำไอแคร์ เฮลท์ จะจดัให้มกีำรตรวจสอบสนิค้ำคงเหลือประจ ำเดอืนและประจ ำปี (กลำงปีและ
ปลำยปี) เชน่เดยีวกบัคลงัสนิคำ้ ซึง่กำรตรวจนบัประจ ำปี ฝ่ำยบญัชจีะมกีำรสุ่มสำขำเพือ่ตรวจนบัสนิคำ้ทัง้หมดพรอ้มกบัพนกังำน
สำขำ นอกจำกนี้ ทุก 3 เดอืนจะมทีมี Operation Auditor จำกส่วนกลำงเขำ้ไปสุ่มตรวจสนิคำ้ทุกสำขำ  
    
 2.2.2  ธุรกิจคิดค้น และพฒันาร่วมกบัทีมวิจยัภายนอก รวมทัง้ว่าจ้างผู้ผลิต เพื่อจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์และ
นวตักรรมเพื่อสขุภาพ 
   2.2.2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
     เฮลทเินส ประกอบธุรกจิคดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพือ่สขุภำพทีเ่น้นกำรป้องกนั และกำรเพิม่คุณภำพชวีติใหด้ขีึน้ ประกอบดว้ยผลติภณัฑ ์2 แบรนด ์ไดแ้ก่ 
“PRIME” และ “Besuto” โดยรำยละเอยีดของแต่ละแบรนด ์เป็นดงันี้ 

 1.  PRIME 
     เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ซึ่ง  เฮลทิเนส เป็นผู้ คัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภำพ โดยจะเน้น
ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิเพื่อดูแลสุขภำพ และว่ำจำ้งโรงงำนผูผ้ลติทีผ่่ำนกำรประเมนิตำมมำตรฐำน GMP ISO หรอืมำตรฐำนอื่นๆ 
และผ่ำนกำรรบัรองโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (อย.) เป็นผู้ผลติเท่ำนัน้ โดยปัจจุบนั มี
ผลติภณัฑภ์ำยใตแ้บรนด ์PRIME จ ำนวนทัง้หมด 26 SKU โดยตวัอยำ่งผลติภณัฑ ์มดีงันี้ 
 

ผลิตภณัฑ ์ รายละเอียด รปูภาพสินค้า 

1. PRIME HIBIKI COLLAGEN 
PURE 

• 1 ชอ้นชำ ใหค้อลลำเจนเปปไทด ์5,000 
มลิลกิรมั  

• ผลติจำกปลำน ้ำจดื แพอ้ำหำรทะเล
สำมำรถทำนได ้

• วตัถุดบิน ำเขำ้จำกประเทศญีปุ่่ น 
 

2. PRIME ACEROLA 
CHERRY EXTRACT 1200 
MG 

• 1 เม็ด ประกอบด้วยอะเซโรล่ำเชอร์รี่สกดั
1,200 มิลลิกรัม และซิตรัส ไบโอฟลำโว
นอยด ์50 มลิลกิรมั 

• วติำมนิซจีำกธรรมชำต ิ
• วตัถุดบิน ำเขำ้จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
• ให้วิตำมินซีสูงกว่ำส้ม 30 เท่ำ  มีฤทธิ ์

ต่อตำ้นอนุมลูอสิระ 
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ผลิตภณัฑ ์ รายละเอียด รปูภาพสินค้า 

3. PRIME ROYAL JELLY • 1 เมด็ ประกอบด้วย นมผึ้ง 550 มลิลกิรมั 
ให้สำร 10-hydroxy-2-decenoic acid 11 
มลิลกิรมั 

• วตัถุดบิน ำเขำ้จำกประเทศออสเตรเลยี 
 

 

4. PRIME MULTI VITAMIN & 
MINERAL PLUS 
COENZYME Q10 

• 1 เมด็ ประกอบดว้ย วติำมนิและแรธ่ำตุรวม
หลำยชนิด และโคเอนไซน์คิวเท็น 29 
มลิลกิรมั 

• วตัถุดบิน ำเขำ้จำกประเทศสหรฐัอเมรกิำ 

 

5. PRIME V1510 • 1 เม็ด  ประกอบด้วย  ผงซิตรัส ไบโอ       
ฟลำโวนอยด์ 75 มิลลิกรมั ลูทีน 10% 75 
มิลลิกรัม แมกนีเซียม 75 มิลลิกรัม สำร
สกดัจำกโกจเิบอรร์ี ่66 มลิลกิรมั ซแีซนทนี 
5% 30 มลิลกิรมั 

• วั ต ถุ ดิ บ ห ลั ก น ำ เ ข้ ำ จ ำ ก ป ร ะ เ ท ศ
สหรฐัอเมรกิำ 

 

6. PRIME MOV • 1 เม็ด ประกอบด้วย UC-II 10 มิลลิกรัม 
คอลลำเจลจำกปลำ คอลลำเจนไทพ์ทู 
แคลเซยีม แมกนีเซยีม สำรสกดัจำกเปลอืก
องุน่ และวติำมนิด ี

• Undenatured Collagen Type II (UC- II) 
นวตักรรมสทิธบิตัรจำกอเมรกิำ เป็นคอลลำ
เจนชนิดเดยีวกบัทีพ่บในเซลล์กระดูกอ่อน
บรเิวณขอ้ต่อ 

• วั ต ถุ ดิ บ ห ลั ก น ำ เ ข้ ำ จ ำ ก ป ร ะ เ ท ศ
สหรฐัอเมรกิำ 

 

 
2. Besuto 

      จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้นทัว่โลก เฮลทเินส จงึต้องกำรพฒันำ
นวตักรรมและผลติภณัฑท์ีท่ ำไดท้ัง้กำรปกป้อง และฆ่ำเชือ้ไปพรอ้มๆกนั โดยมุ่งหวงัเป็นทำงเลอืกใหม่ทีด่ทีีสุ่ดเคยีงขำ้งคนยุค   
นิวนอร์มอล (New Normal) ใหพ้รอ้มรบัมอืกบักำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัในอนำคต โดย Besuto เป็นแบรนด์ทีเ่กี่ยวกบักำร  
ฆ่ำเชื้อ กำรป้องกนั และกำรสลำยกลิน่ ซึ่งปัจจุบนั เฮลทเินส จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์ภำยใต้แบรนด์ Besuto ทัง้หมด 9 SKU โดย
ตวัอยำ่งผลติภณัฑ ์มรีำยละเอยีดดงันี้   
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ผลิตภณัฑ ์ รายละเอียด รปูภาพสินค้า 

1. Besuto 12 Hand Cleansing 
Gel 60 ml. 

ร่ ว มพัฒนำกับบ ริษัท ในกลุ่ ม
อุทยำนวทิยำศำสตร์ประเทศไทย 
(Thailand Science Park)   

• เจลฆ่ำเชื้อปกป้องยำวนำน 12 ชัว่โมงดว้ย 
"Thin Film Technology” ชัน้ฟิล์มบำงเบำ
เคลอืบผวิที่ค่อยๆปล่อยสำร BKC-Natural 
Complex  

• มฤีทธิย์บัยัง้เชื้อโรคได้ทัง้แบคทเีรยี ไวรสั
เชื้อรำ รวมถึงเชื้อดื้อยำที่เป็นปัญหำใน
โรงพยำบำลและเชือ้ก่อโรค COVID-19 ได้
มำกกวำ่ 99.9%  

• ผ่ำนกำรทดสอบจำกสถำบนักำรแพทย์ชัน้
น ำของไทย* 

• ถนอมมอื ไม่ท ำให้ผวิหนังแห้งลอก ผวิมอื
นุ่ม และปรำศจำกแอลกอฮอล ์ 

* หน่วยไวรัสวิทยำ คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั, เวชศำสตร์เขตร้อน มหำวทิยำลยัมหดิล,  
คณะสัตว์แพทย์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และคณะ
แพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัสงขลำนครนิทร ์

 

2. Besuto Clean Hand Gel  
450 ml. 

• แอลกอฮอลเ์จล 70 %  
• ท ำควำมสะอำดมอืและลดกำรสะสมของเชือ้

แบคทีเรีย โดยไม่ต้องล้ำงออก เพื่อมือ
สะอำดมอีนำมยั  

• ถนอมมอื ใหชุ้ม่ชืน่ดว้ย Aloe Vera สำมำรถ
ใชไ้ดบ้่อยตำมทีต่อ้งกำร  

• ปลอดภัยกว่ำด้วยฟู้ดเกรด สำมำรถหยิบ
อำหำรทำนได้ ไม่เป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำย 
เดก็สำมำรถใชไ้ด ้ 

 

3. Besuto Mask 2 ชิน้ • หน้ำกำกผำ้สะทอ้นหยดน ้ำ ละอองน ้ำ และ
ป้องกนัไรฝุ่ น  

• หำยใจสะดวก อำกำศซมึผ่ำนไดด้ ีช่วยลด
กำรสะสมของแบคทเีรยีซึ่งเป็นสำเหตุของ
สวิและกลิน่  

• ด้วยเทคโนโลยีจำก Microban โครงสร้ำง
หน้ำกำกที่ออกแบบมำเฉพำะส ำหรับ
ใบหน้ำคนไทย ท ำใหแ้นบกบัใบหน้ำ และมี
สำยสำมำรถปรบัใหก้ระชบักบัใบหน้ำยิง่ขึน้ 
และมสีำยคลอ้งคอไดเ้วลำถอด  

• มีช่องใส่แผ่นกรองได้เพื่อกำรปกป้องที่
เหนือกวำ่ 
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4. Besuto Medical Mask 50 
ชิน้ 

• หน้ำกำกปิดจมกู 3 ชัน้  
• กรองเชื้อแบคทีเรียขนำดอนุภำคเฉลี่ย 3 

ไมครอน มำกกวำ่ 99% 
• กนัละอองน ้ำซึมผ่ำน สวมใส่สบำย หำยใจ

สะดวก ไมอ่บัชืน้ 
• ไ ด้ รั บ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก  Nelson 

Laboratories สหรฐัอเมรกิำ 

 

5. Besuto Mouth Spray 15 ml. • สเปรย์รสมิ้นท์ส ำหรับใช้พ่น ช่วยดูแล
สุขภำพช่องปำก ระงบักลิน่ปำก ลมหำยใจ
เยน็สดชืน่ปรำศจำกกลิน่ไมพ่งึประสงค ์

• สูตรปรำศจำกน ้ ำตำล ด้วยสำรสกัดจำก
ธรรมชำต ิ 

• สะดวกต่อกำรพกพำ  

6. Besuto Deodorizer Multi 
Purpose Spray 180 ml. 

• สเปรย์น ้ ำสลำยกลิ่นแบบเอนกประสงค์ 
(Multi Purpose)  

• ใช้สลำยกลิ่นไม่พึงประสงค์ ตัง้แต่กลิ่น
เหม็นอับชื้นในรถยนต์ ไปจนถึงในบ้ำน 
ห้องน ้ ำ ห้องครัว ผ้ำม่ำน บ้ำนสัตว์เลี้ยง 
ฯลฯ  

• ใชง้ำ่ย ไมต่ดิขดั ดว้ยหวัสเปรยท์ีม่คีุณภำพ   

 
   2.2.2.2 กลยทุธใ์นการแข่งขนั 
     1. น าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคณุภาพ  เป็นนวตักรรมใหม่และมีความหลากหลาย อย่างต่อเน่ือง 
      เฮลทเินส ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำ และน ำเสนอผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ ไดม้ำตรฐำน ประสทิธภิำพสงู 
และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค รวมทัง้เป็นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อออกจ ำหน่ำยสู่ผูบ้รโิภคอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภคทีห่ลำกหลำยและเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดย เฮลทเินส มกีำรพฒันำผลติภณัฑร์ว่มกบัทมีวจิยัพนัธมติร 
เชน่ บรษิทัในกลุ่มอุทยำนวทิยำศำสตรป์ระเทศไทย (Thailand Science Park) เพือ่สรำ้งสรรคผ์ลติภณัฑน์วตักรรมทีแ่ตกต่ำงจำก
ผลติภณัฑป์ระเภทเดยีวกนัในตลำด แต่ยงัคงมุง่เน้นกำรสรำ้งคุณค่ำใหก้บัผูบ้รโิภค เพือ่สรำ้งควำมน่ำเชือ่ถอืของแบรนดส์นิคำ้แก่
ผูบ้รโิภค นอกจำกนี้ เฮลทเินส จะว่ำจำ้งผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้ทีน่่ำเชื่อถอื และมคีุณภำพ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจไดว้่ำผลติภณัฑท์ี่
จ ำหน่ำย มคีุณภำพด ีและเชื่อถอืได ้ซึ่งจะท ำใหแ้บรนด์สนิคำ้ของ เฮลทเินส มคีวำมแขง็แกร่ง และสำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้ 
รวมทัง้มกีำรติดตำมและวเิครำะห์สภำวะตลำด และกระแสควำมนิยมและควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บรโิภคอย่ำง
ต่อเนื่อง 
     2. การท าการตลาดและประชาสมัพนัธ์เพื่อสร้างการรบัรู้ และจดจ าแบรนด์และผลิตภณัฑ์ในวง
      กว้าง 
      เฮลทเินส เชื่อว่ำกำรประชำสมัพนัธ์โดยกำรน ำเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ทีม่คีุณภำพและผ่ำนกำร
รบัรองมำตรฐำน เป็นส่วนส ำคญัในกำรท ำกำรตลำดของผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นนวตักรรมซึ่งมคีวำมแตกต่ำงจำกผลติภณัฑ์ทัว่ไปใน
ทอ้งตลำด โดยจะสำมำรถสรำ้งกำรรบัรู ้จดจ ำ และควำมเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ ์ซึง่จะส่งผลดตี่อกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคำ้ของ
ผูบ้รโิภค โดยเฉพำะผลติภณัฑ ์Besuto 12 Hand Cleansing Gel นวตักรรมเจลฆ่ำเชือ้รูปแบบใหม่ไรแ้อลกอฮอล์ ซึ่งไดร้บักำร
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สนับสนุนจำกโปรแกรมสนับสนุนกำรพฒันำเทคโนโลยแีละนวตักรรม ( ITAP) ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ในโครงกำรสนับสนุนกำรทดสอบผลิตภณัฑ์ทำงกำรแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถำนกำรณ์    
COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19) โดยปัจจุบนัผ่ำนกำรทดสอบกำรฆ่ำเชื้อโควดิ-19 
เรยีบร้อยแล้ว จำกคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวทิยำลยัมหดิล นอกจำกนี้ ยงัได้รบัรำงวลัเหรยีญเงนิและรำงวลั Canadian 
Special Awards จำกงำนประกวดนวัตกรรม 2020 International Invention Innovation Competition ( iCan2020) ประเทศ
แคนำดำ โดย เฮลทเินส มกีำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์และกำรส่งเสรมิกำรขำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เวบ็ไซต์ของผลติภณัฑ์ 
(www.besuto12.com)  Line@ (ID: @ besuto12) ป้ำยโฆษณำ และแผ่นพบั เป็นตน้ รวมถงึกำรใหต้วัอย่ำงสนิคำ้เพื่อกระตุน้ให้
เกดิกำรทดลองใชผ้ลติภณัฑ ์และควำมสนใจในผลติภณัฑ ์
     3. การพฒันาผลิตภณัฑ ์และท าการตลาดโดยใช้ความเข้าใจผูบ้ริโภคในเชิงลึก   
      เฮลทเินส ใหค้วำมส ำคญักบักำรเรยีนรู ้insight ของผูบ้รโิภคเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำก เฮลทเินส เชื่อว่ำ
ควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคเป็นเรื่องทีต่อ้งเอำใจใส่ เพื่อทีจ่ะสำมำรถน ำเสนอผลติภณัฑท์ีต่อบสนองควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้
เป้ำหมำยไดอ้ยำ่งตรงจุด โดย เฮลทเินส มกีำรท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค โดยมกีำรวำ่จำ้งบรษิทัภำยนอก เพื่อท ำ
วจิยัตลำดทีจ่ะน ำเสนอผลติภณัฑ์ในเชงิลกึ เพื่อให้ เฮลทเินส มคีวำมเขำ้ใจผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มำกขึน้ และไดข้อ้มูลใหม่ๆ มำเป็น
แนวทำงส ำหรบักำรพฒันำผลติภณัฑ ์และกำรท ำกำรตลำดต่อไป 
      
    2.2.2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่ายและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย  
         กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยของ เฮลทเินส มทีัง้กลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ เช่น รำ้นขำยยำ องคก์ร และ
บรษิทัทัว่ไป ซึ่งซื้อผลติภณัฑข์อง เฮลทเินส เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยแก่ผูบ้รโิภคสุดทำ้ย (End Users) และกลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภค
สุดทำ้ย (End Users) โดยแบรนด์ PRIME และ Besuto จะมุ่งเน้นในกลุ่มบุคคลทัว่ไปทีใ่หค้วำมส ำคญักบักำรดูแลสุขภำพ โดย
ชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำยจะแบ่งออกเป็น 2 ชอ่งทำงดงันี้ 
     1. การจ าหน่ายแบบขายส่ง 
      เฮลทเินส มกีำรขำยส่งให้ลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ซึ่งซื้อผลิตภณัฑ์ของ เฮลทเินส เพื่อน ำไป
จ ำหน่ำยแก่ผู้บรโิภคสุดท้ำย (End Users) อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบนั มกีำรจ ำหน่ำยสนิค้ำให้กบัองค์กำรเภสชักรรม (GPO) 
ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่งชำต ิ(สวทช.) รำ้นขำยยำในกลุ่มบรษิทั รำ้นขำยยำทัว่ไป และผูป้ระกอบกำร
อื่นๆ ที่น ำไปจ ำหน่ำยต่อในห้ำงสรรพสนิค้ำ รวมทัง้ผู้ประกอบกำรอื่นๆ ที่ส่งสนิค้ำออกไปขำยในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ
มำเลเซยี เป็นตน้   
     2. การจ าหน่ายแบบขายปลีก 
         เฮลทิเนส มีกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำโดยตรงให้แก่ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ ของ เฮลทิเนส เช่น       
E-commerce Platform ไดแ้ก่ Shopee และ Lazada เป็นตน้ 
     สดัส่วนรำยไดข้องบรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั แยกตำมช่องทำงกำรจ ำหน่ำย ปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 
2564 

ประเภทการจดัจ าหน่าย 
2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
กำรจ ำหน่ำยแบบขำยสง่ 19.52 99.74 28.71 98.24 
กำรจ ำหน่ำยแบบขำยปลกี 0.05 0.26 0.51 1.76 

รวม 19.57 100.00 29.23 100.00 
หมำยเหตุ  รำยไดท้ีแ่สดงในตำรำงขำ้งตน้ถอืเสมอืนว่ำ เฮลทเินส ไดโ้อนกจิกำรรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“Pharmax” ทัง้หมดใหก้บั ไอแคร ์เฮลท ์ตัง้แต่ 
ปี 2561 โดยรำยไดแ้ยกตำมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในตำรำงขำ้งตน้แสดงรำยไดซ้ึ่งเกดิขึน้ตัง้แต่ปี 2563 เนื่องจำก เฮลทเินส เริม่จ ำหน่ำยผลติภณัฑ์และ
นวตักรรมเพื่อสุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” ในปีดงักล่ำว  โดยรำยไดข้อง เฮลทเินส จำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บั ไอแคร์ เฮลท์ มี
จ ำนวน 19.48 ล้ำนบำท และจ ำนวน 27.89 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 99.53 และ 95.41 ของรำยได้จำกกำรขำยของ เฮลทเินส ในปี 2563 และงวด 9 
เดอืนแรกของปี 2564 ตำมล ำดบั 

 

http://www.besuto12.com/
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     2.2.2.4 นโยบายด้านราคา 
 เฮลทเินส มนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยดว้ยวธิตีน้ทุนบวกอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีเ่หมำะสม (Cost 

Plus Margin) โดยพจิำรณำถงึตน้ทุนสนิคำ้และค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ เช่น รำคำสนิคำ้ของบรษิทัคู่แข่ง 
และรำคำตลำด เป็นตน้ อย่ำงไรกต็ำม รำคำขำยสนิคำ้อำจมกีำรปรบัลดรำคำลงจำกรำคำทีต่ัง้ไวเ้พื่อรองรบักจิกรรมส่งเสรมิกำร
ขำยหรอืโปรโมชัน่ในรปูแบบต่ำงๆ เชน่ กำรใหส้ว่นลดรำคำ กำรใหข้องแถม เป็นตน้  
 
     2.2.2.5 การจดัหาผลิตภณัฑ ์
      ปัจจุบนั เฮลทเินส ว่ำจำ้งผูผ้ลติสนิคำ้จำกภำยนอกทีไ่ม่มคีวำมเกีย่วขอ้งกบักลุ่มบรษิทั เป็นผูผ้ลติ
สนิคำ้ภำยใต้เครื่องหมำยกำรคำ้ของ เฮลทเินส โดย เฮลทเินส จะเป็นผูก้ ำหนดรำยละเอยีดลกัษณะ คุณสมบตั ิรวมถงึวตัถุดบิ
ส ำคญัของแต่ละผลติภณัฑ ์เพือ่ใหผ้ลติตำมสตูรที ่เฮลทเินส รว่มกบัทมีวจิยัทีเ่ป็นพนัธมติรคดิคน้ พฒันำ เชน่ บรษิทั เอวเีอส อนิ
โนเวชัน่ จ ำกดั และบรษิทั ฟู้ดแมททรกิซ์ โกลบอล จ ำกดั เป็นต้น รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติใหผ้ลติสนิคำ้ตำมสูตรของผูร้บัจำ้งผลติ
นัน้ๆ และในอนำคต เฮลทเินส มแีผนจะว่ำจำ้งผูผ้ลติสนิคำ้ในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศญีปุ่่ น และประเทศจนี เป็นตน้ เพื่อผลติ
สนิคำ้ประเภทอุปกรณ์และเครือ่งมอืทำงกำรแพทย ์เพื่อน ำเขำ้มำจ ำหน่ำย เช่น อุปกรณ์ชว่ยพยุงเดนิ รถเขน็ผูส้งูอำยุ เตยีงผูป่้วย 
ทัง้นี้ ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 มลูค่ำกำรซื้อผลติภณัฑข์อง เฮลทเินส มจี ำนวนรวม 22.85 ลำ้นบำท และ 19.10 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยผลติภณัฑท์ี ่เฮลทเินส วำ่จำ้งผูผ้ลติจำกภำยนอกทีส่ ำคญั ไดแ้ก่ 
 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์ รายช่ือผลิตภณัฑ ์ รายช่ือผูร้บัจ้างผลิต 

- ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ PRIME บรษิทั นูทรชิัน่ โปรเฟส จ ำกดั 
PRIME B0051,PRIME V1510, 
PRIME MOV 

บรษิทั ฟู้ดแมททรกิซ ์โกลบอล จ ำกดั 

- ผลติภณัฑฆ์่ำเชือ้ และ
ผลติภณัฑส์ลำยกลิน่ 

Besuto 12 Hand Cleansing Gel 
บรษิทั เอวเีอส อนิโนเวชัน่ จ ำกดั* 

Besuto Mouth Spray 
Besuto Deodorizer Multi Purpose 
Spray 

บรษิทั อคิำร ิเทรดดิง้ (ประเทศไทย)  จ ำกดั 

Besuto Clean Hand Gel บรษิทั กรนีสวลิล ์จ ำกดั 
- ผลติภณัฑห์น้ำกำก Besuto Mask บรษิทั ซำบน่ีำ จ ำกดั (มหำชน) 

Besuto Medical Mask บรษิทั เอสเซลอนิเตอรแ์นชัน่แนล จ ำกดั 
หมำยเหตุ : * เฮลทเินส ร่วมพฒันำผลติภณัฑ ์“Besuto12 Hand Cleansing Gel” กบั บรษิทั เอวเีอส อนิโนเวชัน่ จ ำกดั (“AVS”)  ซึง่เป็นบรษิทัในกลุ่ม
อุทยำนวทิยำศำสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) และได้มกีำรลงนำมในสญัญำ Exclusive Supply Agreement ร่วมกนั โดย AVS ในฐำนะ
เจำ้ของสทิธบิตัร ไดต้กลงจดัหำผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำดมอืและผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีใ่ชก้บัมอื ซึง่ท ำกำรผลติตำมองคป์ระกอบ และกระบวนกำรผลิตแบบ
วธิกีำรเตรยีมไฮโดรเจลฯ ภำยใตส้ทิธบิตัรของตนเองใหแ้ก่ เฮลทเินส แต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่ำนัน้  
 

     ทัง้นี้ เฮลทเินส มแีนวทำงในกำรคดัเลอืกผูผ้ลติ โดยมกีำรจดัท ำทะเบยีนผูข้ำย (Approved Vendor 
List) ซึ่งเป็นฐำนขอ้มูลรำยชื่อบรษิทัผูผ้ลติ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย หรอืผูใ้หบ้รกิำร โดยแผนกจดัซื้อจะท ำกำรประเมนิคุณภำพผูข้ำยรำย
ใหมแ่ต่ละรำย โดยมหีลกัเกณฑก์ำรประเมนิคดัเลอืกผูข้ำยรำยใหมท่ัง้ดำ้นรำคำ คุณภำพสนิคำ้ ควำมน่ำเชือ่ถอืของบรษิทั รวมถงึ
เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ/เงือ่นไขอื่นๆ นอกจำกนี้ เฮลทเินส จะมกีำรประเมนิคุณภำพของผูข้ำยปีละ 2 ครัง้ โดยจะมกีำรประเมนิเพิม่
ในดำ้นกำรส่งมอบสนิค้ำและบรกิำรหลงักำรขำย และกำรสนับสนุนกจิกรรมของ เฮลทเินส ดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำผูข้ำยนัน้ๆ 
ยงัคงรกัษำมำตรฐำนในกำรสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ ตำมมำตรฐำน และตำมเวลำทีก่ ำหนด  
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     2.2.2.6 คลงัสินค้าและการจดัส่ง 
      ปัจจุบนั เฮลทเินส ว่ำจำ้ง ไอแคร ์เฮลท ์เป็นผูด้ ำเนินกำรจดัเกบ็สนิคำ้ บรหิำรสนิคำ้คงคลงั โดยจะ
ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรควบคุมกำรรบัสนิคำ้เขำ้คลงัสนิคำ้ กำรจดัเกบ็สนิคำ้ กำรตรวจนับสนิคำ้ กำรส่งสนิคำ้ ตำมมำตรฐำน
และวธิกีำรปฏบิตังิำนของ ไอแคร์ เฮลท์  ทัง้นี้ เฮลทเินส จะมกีำรส ำรองสนิค้ำคงคลงัให้เพยีงพอในกำรจ ำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ 
(Safety Stock) โดยพจิำรณำจำกปัจจยัหลกัๆ เชน่ ปรมิำณสนิคำ้คงคลงั ระยะเวลำในกำรสัง่ซือ้จนถงึกำรสง่มอบสนิคำ้ของผูผ้ลติ 
(Lead Time) เป็นตน้   



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 สว่นที ่2 หน้ำ 29 
 

 2.3  ภาวะอตุสาหกรรม 
  ธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลติภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกจิคดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดั
จ ำหน่ำย ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ดงันัน้ ภำวะอุตสำหกรรม ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงได้แก่ อุตสำหกรรมยำ 
อุตสำหกรรมผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ รวมถงึกฎหมำยและมำตรฐำนต่ำงๆ ในกำรประกอบธุรกจิรำ้นขำยยำ  
 
 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
 จำกขอ้มูลส ำนักงำนสภำพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิเมื่อวนัที ่17 พ.ค. 2564 เปิดเผยว่ำผลติภณัฑม์วลรวม
ในประเทศ (GDP) ปี 2563 หดตวัรอ้ยละ 6.1 ซึ่งเป็นผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 อย่ำงไรกต็ำม จำกขอ้มลู
ส ำนกังำนสภำพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิเมือ่วนัที ่16 ส.ค. 2564 ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ขยำยตวัไดร้อ้ย
ละ 2.0 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ซึ่งเป็นผลจำกปัจจยัฐำนต ่ำในปีก่อนหน้ำ จำกมำตรกำรของภำครฐัเพื่อควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ระลอกแรก ทีส่่งผลกระทบต่อกจิกรรมทำงเศรษฐกจิเป็นส ำคญั ส ำหรบักำรขยำยตวัของเศรษฐกจิใน
ครึง่ปีแรกนี้ เป็นกำรขยำยตวัในภำคกำรส่งออกเป็นหลกั โดยคำดกำรณ์ว่ำจะเศรษฐกจิไทยในปี 2564 จะขยำยตวัไดร้อ้ยละ 0.7-
1.2 ภำยใตส้มมตฐิำนทีค่ำดว่ำตวัเลขกำรตดิเชือ้ไวรสัโควดิจะผำ่นจุดสงูสดุไดป้ลำยเดอืน ส.ค. 2564 และจะลดลงชว่งปลำยเดอืน 
ก.ย. 64 โดยในช่วงไตรมำส 4 จะเริม่เปิดใหผ้่อนคลำยกจิกรรมทำงเศรษฐกจิ รวมทัง้สำมำรถควบคุมใหไ้ม่มกีำรระบำดทีรุ่นแรง
เพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม ส ำนักข่ำวบบีซีไีทย ไดเ้ปิดเผยว่ำยงัคงมธีุรกจิบำงประเภททีย่งัสำมำรถขบัเคลื่อนต่อไปไดภ้ำยใตส้ภำพ
เศรษฐกจิเช่นนี้ ซึ่งรวมถงึธุรกจิรำ้นขำยยำ ทีม่บีทบำทในกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้นของประชำชนทัว่ไป มยีอดขำยสนิคำ้ทัง้ยำ 
สนิคำ้ประเภทวติำมนิและผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ และอุปกรณ์กำรแพทยบ์ำงอยำ่ง ในระดบัทีส่งูขึน้ 
 
 อตุสาหกรรมยา 
 จำกขอ้มูลโดยศูนยว์จิยัธนำคำรกรุงศรอียุธยำ ฉบบัเดอืน พฤษภำคม 2563 อุตสำหกรรมยำ หมำยรวมถงึ ยำแผน
ปัจจุบนั และเวชภณัฑท์ีใ่ชใ้นกำรวนิิจฉยัและรกัษำโรคทุกประเภท โดยยำแผนปัจจุบนัแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
 1. ยำตน้ต ำรบั/ยำตน้แบบ (Original Drug) หรอืเรยีกว่ำ ยำจดสทิธบิตัร (Patented Drug) คอืยำทีผ่่ำนกำรวจิยัและ
พฒันำซึ่งต้องใชร้ะยะเวลำนำนในกำรศกึษำวจิยั จงึท ำใหม้คี่ำใชจ้่ำยดำ้นกำรลงทุนสูง โดยผูผ้ลติยำต้นต ำรบัจะไดร้บัสทิธบิตัร
ผกูขำดในกำรผลติยำเป็นเวลำ 20 ปี เมือ่สทิธบิตัรสิน้สดุลง ผูผ้ลติรำยอื่นสำมำรถผลติยำนัน้ออกจ ำหน่ำยได้ 
 2. ยำชื่อสำมญั (Generic Drug) เป็นกำรผลติลอกเลยีนสูตรยำตน้ต ำรับ/ยำตน้แบบ โดยผลติขึน้ภำยใตเ้ครื่องหมำย
กำรคำ้ทีไ่ม่ใช่เครื่องหมำยกำรคำ้ตำมสทิธขิองผูค้รองสทิธบิตัรยำ แต่มตีวัยำส ำคญัชนิดเดยีวกนักบัยำตน้ต ำรบั เป็นกำรผลติเมือ่
ยำต้นแบบนัน้ได้หมดสทิธบิตัรไปแล้ว เนื่องจำกกำรผลติใช้วตัถุดบิทีม่ตี้นทุนต ่ำกว่ำและไม่มคี่ำใช้จ่ำย ในกำรวจิยัตวัยำท ำให้
ตน้ทุนในกำรผลติยำชือ่สำมญัต ่ำกวำ่ยำตน้ต ำรบัมำก 
 อุตสำหกรรมยำและเวชภณัฑเ์ป็นอุตสำหกรรมทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนสงูในกำรวจิยัและพฒันำวตัถุดบิและตวัยำใหมอ่ยำ่ง
ต่อเนื่อง ท ำใหฐ้ำนกำรผลติยำและเวชภณัฑ์หลกัของโลกโดยเฉพำะยำจดสทิธบิตัรหรอืยำตน้แบบกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มประเทศ
พฒันำแลว้ ไดแ้ก่ สหรฐัฯ ยุโรป และญีปุ่่ น ซึง่เป็นประเทศทีม่ศีกัยภำพดำ้นบุคลำกรทีม่อีงคค์วำมรูแ้ละมเีทคโนโลยใีนกำรผลติขัน้
สงู โดยประเทศเหล่ำนี้สำมำรถผลติเพื่อส่งออกยำและเวชภณัฑต์อบสนองควำมตอ้งกำรในตลำดโลก ขณะทีป่ระเทศก ำลงัพฒันำ
สว่นใหญ่ยงัเป็นเพยีงผูน้ ำเขำ้ยำตน้ต ำรบั/ตน้แบบซึง่มรีำคำสงู 
 อุตสำหกรรมยำแผนปัจจุบนัของไทยส่วนใหญ่คือกำรผลิตยำส ำเร็จรูป ยำที่ผลิตได้ในประเทศเป็นยำชื่อสำมญั 
(Generic drug) ซึง่ผูผ้ลติจะน ำเขำ้วตัถุดบิตวัยำส ำคญัจำกต่ำงประเทศมำผสมและผลติเป็นยำสำเรจ็รปูในรปูแบบต่ำงๆ ผู้ผลติยำ
หลกัของภำครฐั คอืองค์กำรเภสชักรรม (Government Pharmaceutical Organization: GPO) ในอดตีกฎระเบียบของภำครฐั
ก ำหนดใหโ้รงพยำบำลรฐัตอ้งใชย้ำทีผ่ลติจำกหน่วยงำนภำครฐัเป็นหลกั อยำ่งไรกต็ำม หลงัจำกรฐับำลประกำศใชพ้ระรำชบญัญตั ิ
(พ.ร.บ.) กำรจดัซื้อจดัจำ้งและกำรบรหิำรพสัดุภำครฐั พ.ศ. 2560 (มผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนสงิหำคม 2560) ระบุใหอ้งค์กำรเภสชั
กรรมเป็นผู้ประกอบกำรที่อยู่ในฐำนะเดียวกับผู้ประกอบกำรรำยอื่นท ำให้โรงพยำบำลรฐัไม่จ ำเป็นต้องซื้อยำจำกองค์กำร       
เภสชักรรมเป็นหลกั จงึเกดิกำรแขง่ขนัมำกขึน้ระหว่ำงองคก์ำรเภสชักรรมและผูป้ระกอบกำรเอกชนซึง่รวมถงึผูป้ระกอบกำรจำก
ต่ำงชำตทิีผ่ลติยำรำคำถูกออกมำจ ำหน่ำย เช่น อนิเดยีและจนี ทัง้นี้ สำมำรถแบ่งผูป้ระกอบกำรในตลำดยำไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
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 กลุ่มที ่1 หน่วยงำนภำครฐั ไดแ้ก่องคก์ำรเภสชักรรม และโรงงำนเภสชักรรมทหำร เน้นผลติยำชื่อสำมญั (Generic 
drug) จ ำหน่ำยในประเทศ เพือ่ทดแทนยำน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศ 
 กลุ่มที ่2 บรษิทัยำภำคเอกชน แบ่งเป็น  
        (1) บรษิทัยำของคนไทย เป็นบรษิทัทีค่นไทยถอืหุน้ใหญ่ สว่นใหญ่จะเน้นผลติยำชือ่สำมญัทัว่ไป และมรีำคำ
ไม่สูง เช่น บรษิทั เบอร์ลนิฟำร์มำซูตคิอลอนิดสัตร ี บรษิทั ไทยนครพฒันำ  บรษิทั สยำมฟำร์มำซูตคิอล  บรษิทั ไบโอฟำร์ม     
เคมคิอล บรษิทัสยำมเภสชั เป็นต้น ส่วนผู้ผลติที่มกีำรรบัจ้ำงผลติร่วมด้วย (Contract manufacturers) อำท ิบรษิทัไบโอแลป 
บรษิทัเมกำ้ไลฟ์ไซแอน็ซ ์และบรษิทัโอลคิ (ประเทศไทย)  
            (2) บรษิทัยำของต่ำงชำต ิ(Multinational Companies: MNCs) ถือหุ้นส่วนใหญ่โดยต่ำงชำต ิเป็นตวัแทน
น ำเขำ้ยำตน้ต ำรบัหรอืยำจดสทิธบิตัร (Original Drug) มำจ ำหน่ำยในรำคำทีค่่อนขำ้งสูง และมบีำงรำยเขำ้มำตัง้โรงงำนผลติยำ
ส ำเรจ็รปู รำยส ำคญัคอื Pfizer Novartis GlaxoSmithKline Sanofi-Aventis และ Roche 
 

สดัส่วนรายได้ของบริษทัผูผ้ลิตยาชัน้น า (พ.ศ. 2561) 

 
  
                                  ทีม่ำ : Business Online (BOL), รวบรวมโดยศนูยว์จิยัธนำคำรกรุงศรอียุธยำ 
                                   หมำยเหตุ : * ขอ้มลูชว่ง ม.ค. – พ.ย. 2561 
  
 ส ำหรบัชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยยำ สำมำรถแบ่งออกเป็น 2 ชอ่งทำงหลกั คอื 

1. กำรจ ำหน่ำยยำผำ่นโรงพยำบำล  
เนื่องจำกระบบสวสัดกิำรสำธำรณสขุของรฐัทีค่รอบคลุมขำ้รำชกำรและผูข้อรบัสวสัดกิำรส่วนใหญ่ สง่ผลใหม้ลูคำ่

กำรจ ำหน่ำยยำผ่ำนโรงพยำบำลมสีดัส่วนถงึ 80% ของมูลค่ำตลำดยำทัง้หมด แบ่งเป็นโรงพยำบำลรฐัสดัส่วน 60% ของมูลค่ำ
ตลำดยำรวม และโรงพยำบำลเอกชนสดัส่วน 20% ของมูลค่ำตลำดยำรวม โดยยำทีจ่ ำหน่ำยผ่ำนโรงพยำบำลจะเป็นยำทีต่อ้งสัง่
จ่ำยโดยแพทย์ เรยีกว่ำ “Prescription Drug” จ ำแนกเป็น 1) ยำชื่อสำมญั (Generic Drug) สดัส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่ำยำที่
จ ำหน่ำยผ่ำนโรงพยำบำลทัง้หมด และ 2) ยำจดสทิธบิตัร (Patented Drug) สดัส่วนรอ้ยละ 39 แต่มมีลูค่ำเตบิโตในอตัรำทีส่งูกวำ่

Pfizer*
17%

Novartis
14%

GlaxoSmithKline
11%

Sanofi-Aventis
9%

Better Pharma
9%

Merck Limited
8%

Roche
8%

Mega 
Lifesciences

8%

Berlin Pharma
6%

Takeda
5%

Astrazeneca
5%
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ยำชื่อสำมญั ตำมควำมตอ้งกำรใชใ้นกลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั (Non-communicable diseases: NCDs) อำท ิยำลดควำมดนัโลหติ
สงู ยำโรคเบำหวำน ยำรกัษำโรคหวัใจ 

2. กำรจ ำหน่ำยยำผำ่นรำ้นขำยยำ(Over The Counter: OTC)  
แมร้ะบบประกนัสขุภำพของรฐัมผีลใหค้นไขบ้ำงส่วนเปลีย่นพฤตกิรรมไปรบักำรรกัษำทีโ่รงพยำบำลแทนกำรซื้อ

ยำจำกรำ้นขำยยำ แต่รำ้นขำยยำกย็งัเป็นอกีช่องทำงหนึ่งทีป่ระชำชนเลอืกใชบ้รกิำรเมื่อมอีำกำรเจบ็ป่วยเบื้องตน้ หรอืสำมำรถ
ดูแลตนเองไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งไปพบแพทย ์โดยสดัส่วนของมลูค่ำกำรจ ำหน่ำยยำผำ่นรำ้นขำยยำ (OTC Drug) ยงัเปลีย่นแปลง
ไม่มำก อยู่ทีป่ระมำณ 19-20% ของมูลค่ำตลำดยำรวม ทัง้นี้ จ ำนวนรำ้นขำยยำประเภทต่ำงๆ ทัว่ประเทศมทีัง้สิน้ 20,516 แห่ง 
(ขอ้มลูจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, สงิหำคม 2562 รวมรำ้นขำยยำทุกประเภท ไดแ้ก่ ขำยยำแผนปัจจุบนั (ข.ย.1)  
ขำยยำแผนปัจจุบนัเฉพำะยำบรรจุเสรจ็ทีไ่ม่ใช่ยำอนัตรำยหรอืควบคุมพเิศษ (ข.ย.2) ขำยยำแผนปัจจุบนัเฉพำะยำ บรรจุเสรจ็
ส ำหรบัสตัว์ (ข.ย.3) ขำยส่งยำแผนปัจจุบนั (ข.ย.4) น ำเขำ้หรอืสัง่ยำแผนปัจจุบนัเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (น.ย.1) ผลติยำแผน
ปัจจุบนั (ผ.ย.1) ขำยยำแผนโบรำณ (ข.ย.บ.) น ำเขำ้หรอืสัง่ยำแผนโบรำณเขำ้มำในรำชอำณำจกัร (น.ย.บ.) ตลอดจนผลติยำแผน
โบรำณ (ผ.ย.บ.))  

สดัส่วนการจ าหน่ายยาภายในประเทศ (พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ทีม่ำ : รวบรวมโดยศนูยว์จิยัธนำคำรกรุงศรอียุธยำ 
 
 ในชว่งปี 2556-2561 มลูคำ่กำรจ ำหน่ำยยำในประเทศมอีตัรำกำรขยำยตวัเฉลีย่ประมำณรอ้ยละ 4.5 ต่อปี ในสว่นของ
ปี 2562 มลูคำ่กำรจ ำหน่ำยยำในประเทศขยำยตวัรอ้ยละ 4.2 อยูท่ีป่ระมำณ 1.84 แสนลำ้นบำท จ ำแนกเป็น 1) ยำทีจ่ ำหน่ำยผ่ำน
โรงพยำบำลและสัง่จ่ำยโดยแพทย ์(Prescription Drug) ประกอบดว้ย ยำชื่อสำมญั (Generic drug) มมีูลค่ำ 9.02 หมื่นลำ้นบำท 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 4.0 และยำต้นต ำรบั (Original Drug) หรอืยำจดสทิธบิตัร (Patented drug) มูลค่ำ 5.83 หมื่นล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 4.9 และ 2) ยำที่จ ำหน่ำยผ่ำนร้ำนขำยยำ(OTC Drug) มีมูลค่ำ 3.55 หมื่นล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยปัจจยัที่      
หนุนกำรเตบิโตต่อเนื่องมำจำกกำรใชย้ำรกัษำโรคตำมฤดูกำล (อำท ิไขห้วดัใหญ่ ไขเ้ลอืดออก) สถำนกำรณ์ฝุ่ นและหมอกควนั 
รวมถงึผูป่้วยกลุ่มโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั (อำท ิโรคควำมดนัโลหติสงู โรคเบำหวำน) มจี ำนวนเพิม่ขึน้จำกผูส้งูอำยุทีม่มีำกขึน้ 
  ในส่วนของปี 2563 มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยยำในประเทศไตรมำสแรกขยำยตวัร้อยละ 7.5 เทยีบกบัปีก่อนหน้ำ หรอื     
คดิเป็น 5.7 พนัล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ท ำให้ควำมต้องกำรยำประเภทแก้ไข ้แก้ปวด และ        
แก้อกัเสบ รวมทัง้วคัซีน เพิม่ขึ้น โดยมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยยำเมด็เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 14 รองลงมำได้แก่ ยำแคปซูล (เพิม่ขึ้นร้อยละ 
13.5) ยำฉีด (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.8) และยำน ้ำ (เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.9) เทยีบกบัปีก่อน 
 

Public Hospital
60%

Private Hospital
20%

OTC
20%

OTC drug : 
THB 35.5 billion 

Prescription drug :  
(Private+Public) 
THB 148.5 billion 

(61%) (39%) 

Generic drug : 
THB 90 billion 

Patented drug : 
THB 58 billion 
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 ส ำหรบัจ ำนวนผูป้ระกอบกำร จำกขอ้มลูสถติใิบอนุญำตประกอบธุรกจิเกีย่วกบัยำ โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (อย.) ในปี 2562 มรีำ้นขำยยำแผนปัจจุบนั เฉพำะข.ย.1 ซึ่งเป็นประเภทรำ้นขำยยำเช่นเดยีวกบักลุ่มบรษิทั เป็นจ ำนวน 
13,906 รำ้น แบ่งเป็นรำ้นขำยยำในกรุงเทพมหำนคร 3,558 รำ้น และรำ้นขำยยำต่ำงจงัหวดั 10,348 รำ้น คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
25 และรอ้ยละ 75 ตำมล ำดบั มจี ำนวนลดลง 4,994 รำ้น หรอืลดลงรอ้ยละ 26.42 จำกปี 2561 ทีม่จี ำนวน 18,900 รำ้น ซึ่งอำจ
เป็นผลมำจำกกฎหมำยใหม ่เรื่องกำรก ำหนดเกีย่วกบัสถำนที ่อุปกรณ์ และวธิปีฏบิตัทิำงเภสชักรรมชุมชนในสถำนทีข่ำยยำแผน
ปัจจุบัน ตำมกฎหมำยจำกประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง “กำรก ำหนดเกี่ยวกับสถำนที่ อุปกรณ์ และวิธีปฏิบัติทำง         
เภสชักรรมชุมชน ในสถำนทีข่ำยยำแผนปัจจุบนัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยยำ พ.ศ. 2557” ทีก่ ำหนดใหร้ำ้นขำยยำจ ำเป็นตอ้งมเีภสชักร
อยู่ประจ ำร้ำน ก ำหนดคุณสมบตัริ้ำนขำยยำให้มพีื้นที่ขำยหรอืให้ค ำปรกึษำแนะน ำกำรใช้ยำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตร 
รวมถงึตอ้งมพีืน้ทีเ่กบ็ส ำรองยำ เป็นสถำนทีท่ีส่ำมำรถควบคุมอุณหภูมไิด ้และขอ้ก ำหนดอื่นๆ ซึง่มรีะยะเวลำผอ่นผนัใหป้รบัปรุง
เป็นเวลำ 8 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื ปรบัปรุงขัน้ที ่1 ภำยในสิน้ปี 2561 ขัน้ที ่2 ภำยในปี 2563 และขัน้ที ่3 ภำยในปี 2565 รวมถงึ
ประเดน็เรื่องภำษ ีเนื่องจำกทีผ่่ำนมำกรมสรรพำกรก ำหนดใหร้ำ้นขำยยำตอ้งจดทะเบยีนและเสยีภำษใีหถู้กตอ้ง ผูป้ระกอบกำร
จ ำนวนหนึ่ง แมจ้ะมกีำรปรบัปรุงบำงส่วนของรำ้นแลว้ แต่ไม่ผ่ำนกำรรบัรองมำตรฐำน GPP หรอืมำตรฐำนรำ้นยำคุณภำพ อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง จะได้รบัผลกระทบจำกกำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกจิกำรร้ำนขำยยำ หรอืผู้ประกอบกำรที่ไม่สำมำรถหำ 
เภสชักรมำประจ ำอยู่ทีร่ำ้น หรอืไม่ตอ้งกำรจดทะเบยีนกบักรมสรรพำกร ปัจจยัเหล่ำนี้เป็นเหตุใหผู้ป้ระกอบกำรส่วนหนึ่งไดเ้ลกิ
กจิกำรไป รำ้นขำยยำรำยย่อยจงึหำยไปจำกระบบจ ำนวนมำก   ส ำหรบัปี 2563 จ ำนวนรำ้นขำยยำแผนปัจจุบนั เฉพำะข.ย.1 
ภำยในกรุงเทพมหำนคร มจี ำนวนลดลง 131 รำ้น เหลอืเป็นจ ำนวน 3,427 รำ้น ในขณะทีร่ำ้นขำยยำต่ำงจงัหวดัมจี ำนวนเพิม่ขึน้ 
2,413 รำ้น เพิม่เป็น 12,892 รำ้น ท ำใหจ้ ำนวนรำ้นขำยยำทัง้ประเทศ มจี ำนวน 16,319 รำ้นในปี 2563 

 
จ านวนร้านขายยาแผนปัจจบุนั (ข.ย.1) 

 
                     ทีม่ำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 
 
 ส ำหรบัแนวโน้มอุตสำหกรรมยำ ศูนยว์จิยัธนำคำรกรุงศรอียุธยำ คำดว่ำมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยยำในประเทศปี 2563 จะ
ขยำยตวัทีร่อ้ยละ 2.0-3.0 ผลจำกจ ำนวนผูท้ีเ่ขำ้รบับรกิำรในโรงพยำบำลทัง้คนไทยและต่ำงชำตมิแีนวโน้มลดลง จำกควำมกงัวล
กำรตดิเชื้อในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโควคิ-19 และมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคมทีเ่ขม้งวดในช่วงครึ่งแรกของปี 
2563 น่ำจะท ำใหก้ำรจ ำหน่ำยยำผ่ำนโรงพยำบำลซึง่เป็นตลำดหลกัเตบิโตชะลอลง อย่ำงไรกต็ำม ในปี 2564-2565 คำดว่ำมลูค่ำ
กำรจ ำหน่ำยยำในประเทศจะขยำยตวัเรง่ขึน้เฉลีย่ทีร่อ้ยละ 4.5-5.0 ตำมควำมตอ้งกำรใชย้ำทีเ่พิม่ขึน้ จำกปัจจยัสนบัสนุนดงันี้ 
 1. กำรเจบ็ป่วยมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ทัง้กลุ่มโรคตดิต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคปอดอกัเสบ โรคไขเ้ลอืดออก และโรค     
ไม่ตดิต่อเรื้อรงั (NCDs) เช่น โรคควำมดนัโลหติสูง โรคเบำหวำน โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั และโรคหวัใจและหลอดเลอืด ขณะที่
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จ ำนวนประชำกรผูส้งูอำยุเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง ทัง้นี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิคำดว่ำผูท้ีม่อีำยุ
มำกกว่ำ 60 ปีขึน้ไปของไทยจะเพิม่ขึน้จำก 11.2 ลำ้นคนในปี 2561 เป็น 13.5 ลำ้นคนในปี 2566 และค่ำใชจ้่ำยดำ้นสุขภำพของ
ผูสู้งอำยุจะเพิม่ขึน้เป็น 2.28 แสนลำ้นบำท (คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 ของ GDP) ในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นลำ้นบำทปี 2553 (คดิเป็น
รอ้ยละ 2.1 ของ GDP) (จำกแผนพฒันำสุขภำพแห่งชำตฉิบบัที ่12 พ.ศ 2560-2564) สะทอ้นกำรบรโิภคยำในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 
ซึง่รวมถงึควำมตอ้งกำรน ำเขำ้ยำตน้ต ำรบัทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง 
 2. ประชำกรไทยสำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำรรกัษำที่ดขีึ้นภำยใต้ระบบหลกัประกนัสุขภำพถ้วนหน้ำ  ท ำให้คำดว่ำ
ในช่วงปี 2563-2565 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรกัษำพยำบำล (ค่ำยำและค่ำรกัษำ) จะขยำยตวัต่อเนื่องในอตัรำเฉลี่ยร้อยละ 6.6 จำก  
อตัรำเฉลี่ยรอ้ยละ 6.3 ในปี 2562 โดยทีภ่ำครฐัเตบิโตรอ้ยละ 6.9 และเอกชนรอ้ยละ 5.5 จำกรอ้ยละ 6.7 และรอ้ยละ 5.1 ในปี 
2562 ตำมล ำดบั 
 3. จ ำนวนผูป่้วยต่ำงชำตทิีค่ำดว่ำจะกลบัเขำ้มำใชบ้รกิำรในไทยเพิม่ขึน้ในปี 2564-2565 หลงัจำกทีห่ดตวัในปี 2563 
เนื่องจำกไทยยงัคงมคีวำมไดเ้ปรยีบทัง้ในดำ้นคุณภำพกำรบรกิำร ค่ำใชจ้่ำย และมำตรฐำนกำรรกัษำ ประกอบกบัโรงพยำบำล
ของไทยมคีวำมกำ้วหน้ำและควำมพรอ้มดำ้นศูนยก์ำรแพทยเ์ฉพำะทำง รวมทัง้ศูนยด์ูแลและบรบิำลผูป่้วยสงูอำยุทีม่คี่ำใชจ้่ำยต ่ำ
เมื่อเทยีบกบัประเทศคู่แข่ง (อำท ิสงิคโปร์ และมำเลเซีย) ท ำให้ไทยมผีู้ป่วยต่ำงชำตเิพิม่ขึ้น ศูนย์วจิยัธนำคำรกรุงศรอียุธยำ
ประเมนิวำ่ จ ำนวนผูป่้วยต่ำงชำตทิีเ่ขำ้มำใชบ้รกิำรในไทยปี 2563 จะหดตวักว่ำรอ้ยละ 60 จำกผลกระทบของกำรแพรร่ะบำดของ
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 เทยีบกบักำรขยำยตวัประมำณรอ้ยละ 4.5 ในปี 2562 
 4. กระแสกำรใสใ่จสขุภำพของคนไทยทีม่ำกขึน้หลงัเผชญิโควดิ-19 ท ำใหค้วำมตอ้งกำรเขำ้รบักำรรกัษำพยำบำลหรอื
ซือ้ยำเพือ่รกัษำอำกำรป่วยแมเ้พยีงเลก็น้อยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ จำกควำมกงัวลในกำรระบำดของโรคใหม่ๆ   
 จำกกำรประเมนิของศูนยว์จิยัธนำคำรกรุงศรอียุธยำโดยรวมมมีุมมองว่ำ ผลประกอบกำรของผูผ้ลติและจ ำหน่ำยยำมี
แนวโน้มขยำยตวัดขีึน้ในปี 2564-2565 หลงัจำกทรงตวัในปี 2563 ภำวะกำรแขง่ขนัทีม่แีนวโน้มรุนแรงขึน้อำจเป็นขอ้จ ำกดัในกำร
ท ำก ำไรของผูป้ระกอบกำร ท ำให้ผลประกอบกำรยงัคงอยู่ในระดบัปำนกลำง โดยในส่วนของผูจ้ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เภสชัภณัฑ์ 
(รำ้นคำ้ปลกี/รำ้นคำ้ส่ง) รำยไดม้แีนวโน้มเตบิโตอยำ่งค่อยเป็นคอ่ยไป ปัจจยัหนุนจำกควำมตอ้งกำรบรโิภคยำในประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 
แต่กำรแขง่ขนัยงัคงรุนแรง โดยเฉพำะธุรกจิรำ้นคำ้ปลกี/รำ้นขำยยำทัว่ไป (Stand Alone) ทีเ่ป็นสว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบกำรขนำด
กลำงและเลก็ (SME) ซึ่งมสีดัส่วนกว่ำรอ้ยละ 80 ของจ ำนวนรำ้นขำยยำแผนปัจจุบนัทัง้หมด ซึ่งผูป้ระกอบกำรเหล่ำนี้จะเผชญิ
กำรแข่งขนัมำกขึน้จำกรำ้นขำยยำรำยใหญ่ทีม่กีำรขยำยสำขำ (Chain Store) ทีม่กีำรลงทุนทัง้ในรูปแบบของกำรลงทุนเองและ
กำรขยำยธุรกจิในรูปของแฟรนไชส์ (Franchise) โดยผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่เหล่ำนี้มแีผนจะเปิดสำขำเพิม่ขึน้ต่อเนื่อง รวมถงึ 
กำรเขำ้มำขยำยกำรลงทุนของผูป้ระกอบกำรคำ้ปลกีสมยัใหม่รำยใหญ่ (Modern Trade) ทีม่กีำรแตกไลน์ธุรกจิ ไดแ้ก่ ดสิเคำน์
สโตร์ และซูเปอร์มำร์เกต็ ที่มกีำรเพิม่โซนจ ำหน่ำยยำและผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้รำ้นขำยยำแบบ 
Chain Store มสีดัส่วนเพิม่ขึน้ นอกจำกนี้ ยงัมรีำ้นคำ้สะดวกซือ้ทีแ่บ่งโซนจ ำหน่ำยยำ โดยมสีำขำกระจำยในเกอืบทุกพืน้ที ่ทีเ่พิม่
แรงกดดนัดำ้นกำรแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบกำรรำ้นขำยยำทีเ่ป็น Stand Alone จงึคำดว่ำผลประกอบกำรของธุรกจิรำ้นขำยยำจะ
เตบิโตอย่ำงจ ำกดั ส ำหรบัรำ้นคำ้ส่งผลติภณัฑ์เภสชัภณัฑ์ ปัจจุบนัหนัมำท ำตลำดรำ้นคำ้ปลกีมำกขึน้ ซึ่งรำ้นคำ้ส่งจะค่อนขำ้ง
ไดเ้ปรยีบดำ้นตน้ทุนในกำรจดัซือ้ยำ ท ำใหผ้ลประกอบกำรของธุรกจิยงัมแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่อง 
 
 อตุสาหกรรมผลิตภณัฑอ์าหารเสริม 
 ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมหมำยถึง กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมพร้อมดื่ม ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมควบคุมน ้ำหนัก 
ผลติภณัฑผ์สมวติำมนิและสมุนไพร ซึ่งเป็นธุรกจิทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงรวดเรว็ เนื่องจำกควำมตอ้งกำรตำมกระแสรกัสุขภำพของ
ผูบ้รโิภคประกอบกบัช่องทำงกำรซื้อขำยในปัจจุบนัสำมำรถท ำไดง้่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยโครงสรำ้งรำยไดแ้ละกำรแขง่ขนั
ของธุรกจิผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิของไทยเป็นธุรกจิทีเ่ตบิโตต่อเนื่องและท ำก ำไรไดใ้นระดบัด ีและธุรกจินี้ยงัสำมำรถท ำอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ไดค้่อนขำ้งสงู อย่ำงไรกด็ ีจำกกำรทีธุ่รกจินี้มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูประกอบกบัตลำดผูบ้รโิภคทีม่ี
จ ำนวนมำกและเขำ้ถงึไดง้่ำย โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ จงึพบว่ำมผีูป้ระกอบกำร SME เขำ้มำจ ำนวนมำกซึง่ส่วนใหญ่นิยมใช้
วธิกีำรจำ้งโรงงำนใหผ้ลติและใหด้ ำเนินขัน้ตอนกำรขออนุญำตของทำงรำชกำร และจ ำหน่ำยภำยใตเ้บรนด์ของตนเอง โดยเน้น
โฆษณำสนิคำ้ผำ่นสือ่โซเชยีลมเีดยี สือ่โทรทศัน์วทิยุดว้ยกำรใชพ้รเีซน็เตอรท์ีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีรู่จ้กัในสงัคมมำเล่ำประสบกำรณ์จำก
กำรใชส้นิคำ้  
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 ในส่วนของปัจจยัทีส่่งผลดำ้นลบต่อธุรกจิผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ จะเป็นปัจจยัทำงดำ้นประเดน็ขำ่วกำรพบผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิที่ไม่ได้มำตรฐำนในตลำดและกำรโฆษณำสนิค้ำเกินจรงิ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตดัสนิซื้อสนิค้ำของผู้บรโิภค 
รวมถงึส่งผลใหผ้ลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในตลำดถูกภำครฐัตรวจสอบดำ้นมำตรฐำนอย่ำงเขม้งวด ดงันัน้ สิง่ส ำคญัทีช่่วยใหผู้ป้ระกอบกำร
อยู่รอดและเตบิโตในอนำคต จงึเป็นกำรเรื่องของกำรรกัษำมำตรฐำนคุณภำพสนิค้ำ และกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรวจิยัพฒันำ
สนิค้ำให้ตอบสนองกบัควำมต้องกำรของผู้บรโิภคที่มแีนวโน้มเตบิโตต่อเนื่องในระยะยำว ตำมจ ำนวนผู้บรโิภควยัท ำงำนและ
ผูส้งูอำยุ โดยเฉพำะกลุ่มผูส้งูอำยุทีจ่ะมสีดัส่วนเพิม่ขึน้อยำ่งมนียัส ำคญั 
 

มูลค่าตลาดวิตามินและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของประเทศไทยปี 2558-2563 

 
ทีม่ำ : Euromonitor International, November 2020 Consumer Health in Thailand – Analysis 
  
 ส ำหรับสภำพตลำดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมในปี 2563 จำกรำยงำน Euromonitor (November 2020, Consumer 
Health in Thailand) ระบุว่ำตลำดวติำมนิและผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิของไทยในปี 2563 มมีูลค่ำประมำณ 66,801.4 ล้ำนบำท 
ลดลงประมำณรอ้ยละ 8 จำกปี 2562 ทีม่มีูลค่ำประมำณ 72,661.3 ล้ำนบำท ซึ่งเกดิจำกผลกระทบทำงเศรษฐกจิจำกมำตรกำร 
Lockdown ของรฐับำลเพื่อยบัยัง้กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 รวมไปถึงปัจจยัอื่นๆ ได้แก่ ภำวะแห้งแล้ง จ ำนวนหนี้
ครวัเรอืนทีส่งู อตัรำกำรว่ำงงำนทีส่งู และอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่วทีช่ะลอตวั โดยปัจจยัเหล่ำนี้ส่งผลกระทบดำ้นลบต่อก ำลงัซือ้
และรำยไดข้องผูบ้รโิภค ในช่วงทีผ่่ำนมำผูบ้รโิภคจงึเปลีย่นพฤตกิรรมกำรจบัจ่ำยใชส้อยโดยหนัมำใส่ใจกบัรำคำและควำมคุม้ค่ำ
ของผลติภณัฑม์ำกขึน้ ใหค้วำมส ำคญักบัอำหำร และยำรกัษำโรคทีจ่ ำเป็น และลดกำรจบัจ่ำยใชส้อยของทีจ่ ำเป็นรองลงมำ   
 ปัจจยัหลกัทีส่่งผลต่อตลำดผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิในปี 2563 คอื กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่แพร่ระบำด
อย่ำงรุนแรงในเดอืนมนีำคม ปี 2563 ทีเ่ป็นสำเหตุใหมู้ลค่ำตลำดลดลงจำกปี 2562 ในขณะเดยีวกนั กำรแพร่ระบำดของไวรสั   
โควดิ-19 ไดส้่งผลใหป้ระชำชนในประเทศหนัมำใส่ใจและดูแลสุขภำพมำกขึน้ เพื่อป้องกนัตนเองจำกไวรสัโควดิ-19 และโรคอื่นๆ 
โดยประชำชนใหค้วำมส ำคญัในกำรดูแลสุขภำพเชงิป้องกนัมำกขึน้ ในครึง่ปีแรกของปี 2563 ผูบ้รโิภคกระตอืรอืรน้ในกำรบรโิภค
วติำมนิและผลิตภณัฑ์อำหำรเสรมิโดยต้องกำรที่จะเสรมิสร้ำงสุขภำพและระบบภูมคิุ้มกนัของตนเองให้แขง็แรงมำกขึ้น และ
แนวโน้มนี้คำดวำ่จะเกดิอยำ่งต่อเนื่องไปจนถงึครึง่หลงัของปี ซึง่เป็นปัจจยัดำ้นบวกทีจ่ะชว่ยฟ้ืนฟูและกระตุน้กำรเตบิโตของตลำด
ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิในอนำคต ตวัอยำ่งเชน่ กำรบรโิภควติำมนิ C และมลัตวิติำมนิ ทีเ่ตบิโตอยำ่งเหน็ไดช้ดัในระยะแรกเริม่ของ
กำรแพร่ระบำด นอกจำกนี้ มกีำรใชผ้ลติภณัฑส์มุนไพรอย่ำงฟ้ำทะลำยโจรเพิม่สูงขึน้อย่ำงมำก เนื่องจำกมกีำรอำ้งว่ำฟ้ำทะลำย
โจรมีประสทิธภิำพในกำรป้องกนัและยบัยัง้โรคหวดั รวมถึงไวรสัโควดิ-19 โดยกำรช่วยเสรมิสร้ำงระบบภูมคิุ้มกนัให้ร่ำงกำย
แขง็แรง 
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 อย่ำงไรก็ตำม รำยงำน Euromonitor คำดกำรณ์ว่ำตลำดวิตำมินและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมของไทยในอีก 5 ปี
ข้ำงหน้ำ (ปี 2564 – 2568) จะเติบโตอย่ำงต่อเนื่องทุกปีตัง้แต่ปี 2564 เป็นต้นไป โดยในปี 2568 มูลค่ำตลำดจะสูงถึง                 
8 หมื่นล้ำนบำท เนื่องจำกผู้บริโภคให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลสุขภำพเชิงป้องกันมำกขึ้น ส่งผลให้กำรบริโภควิตำมินและ
ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิเพิม่ขึน้ในทศิทำงเดยีวกนั นอกจำกนี้ ประเทศไทยก ำลงักำ้วเขำ้สู่สงัคมผูส้งูอำยุและมจี ำนวนผูส้งูอำยุเพิม่
มำกขึน้อยำ่งต่อเนื่องทุกปี ซึง่จะเป็นปัจจยัหลกัทีส่ง่ผลใหอุ้ปสงคข์องผลติภณัฑเ์พือ่สุขภำพมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้จำกควำมชุกของ
โรคเรือ้รงัทีม่มีำกในผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ โดยผลติภณัฑท์ีค่ำดว่ำจะมคีวำมตอ้งกำรสงูในกลุ่มผูส้งูวยั คอื วติำมินและผลติภณัฑอ์ำหำร
เสรมิ ยำแก้ปวด และเครื่องดื่มเสรมิโภชนำกำร ซึ่งผูป้ระกอบกำรต่ำงใหค้วำมสนใจและหนัมำผลติหรอืจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์พื่อ
สขุภำพทีม่คีวำมตอ้งกำรซือ้เพือ่เจำะตลำดผูบ้รโิภคกลุ่มนี้มำกขึน้ 
 

คาดการณ์มูลค่าตลาดวิตามินและผลิตภณัฑอ์าหารเสริมของไทยปี 2549 – 2568 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ทีม่ำ: Euromonitor International, November 2020 Consumer Health in Thailand – Analysis 
  
 มาตรฐานและกฎหมายเก่ียวกบัร้านขายยา - ร้านยาคณุภาพและวิธีการท่ีดีทางเภสชักรรม 
 วธิกีำรที่ดทีำงเภสชักรรม หรอื Good Pharmacy Practice (GPP) เป็นหลกักำรสำกลระดบัโลก เกดิขึ้นในปี 2542 
โดยองคก์ำรอนำมยัโลก (WHO) ร่วมมอืกบัสมำพนัธเ์ภสชักรรมนำนำชำต ิ(FIP) เพื่อเป็นแนวทำงใหห้น่วยงำนในประเทศต่ำงๆ 
ไปพฒันำแนวทำงในกำรปฏบิตัทิีด่ขีองเภสชักรรมชุมชนใหเ้หมำะสมกบับรบิทของพืน้ที ่หรอืประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก ช่วยใหเ้กดิ
กำรใชย้ำอย่ำงเหมำะสม เป็นกำรส่งเสรมิและรกัษำโรคทีม่ปีระสทิธภิำพ ปลอดภยั และประหยดั โดยในประเทศไทยไดม้หีลำย
หน่วยงำนน ำแนวคิด GPP มำประยุกต์ใช้ แต่ตวัอย่ำงที่เห็นเป็นรูปธรรมคือกำรร่วมมือระหว่ำงสภำเภสชักรรม ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และสมำคมเภสชักรชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อพฒันำ “มำตรฐำนรำ้นยำ” ในปี 2546 และเริม่ตน้
โครงกำรร้ำนยำคุณภำพ ในรูปแบบสมคัรใจ เพื่อยกระดบัคุณภำพบริกำรทำงเภสชักรรมชุมชนที่ดี จนในปี 2561 มีร้ำนยำ
คุณภำพทัว่ประเทศมำกกกว่ำ 1,000 แหง่  
 โดยรำ้นยำคุณภำพ หมำยถงึรำ้นยำทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกสภำเภสชักรรม ว่ำมมีำตรฐำนกำรให้บรกิำรด้ำนยำและ
สุขภำพที่ด ีมคีุณภำพ โดยมำตรฐำนดงักล่ำวเกดิจำกกำรรวบรวมและทวบทวนมำตรฐำนที่เป็นสำกลของประเทศต่ำงๆ ร่ำง
มำตรฐำนของสมำคมเภสชักรรมชุมชนของประเทศไทย ร่ำงมำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  รวมถงึกำร
ระดมควำมคดิและประสบกำรณ์จำกเภสชักรโดยตรง ท ำใหร้ำ้นยำคุณภำพทีผ่่ำนกำรประเมนิจะมลีกัษณะกำรบรกิำรทีเ่น้นกำร
บรกิำรแบบวชิำชพีทัง้ในสว่นของผลติภณัฑ ์(Product Service) และในสว่นของกำรบรกิำรดำ้นขอ้มลูและขอ้แนะน ำ (Information 
Service) โดยผำ่นเกณฑใ์นกำรประเมนิรบัรองคุณภำพรำ้นครอบคลุม 5 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นสถำนที ่อุปกรณ์ และสิง่สนบัสนุนบรกิำร 
ดำ้นกำรบรหิำรจดักำรเพื่อคุณภำพ ดำ้นกำรบรกิำรเภสชักรรมทีด่ ีดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ และจรยิธรรมจรรยำบรรณ



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 สว่นที ่2 หน้ำ 36 
 

ทำงวชิำชพี และดำ้นกำรมสีว่นรว่มในชุมชนและสงัคม นอกจำกนี้ยงันบัรวมถงึจรรยำบรรณทำงวชิำชพีของเภสชักร จงึท ำใหร้ำ้น
ยำคุณภำพมคีวำมแตกต่ำงจำกรำ้นยำทัว่ไป ทัง้ในดำ้นภำพลกัษณ์ สิง่สนับสนุนในกำรใหบ้รกิำร กำรจดัรูปแบบ  ของรำ้น และ
กำรบรกิำรทีม่คีุณภำพของเภสชักร ทีม่ขี ัน้ตอนกำรดูแลสุขภำพของผูป่้วยอย่ำงเป็นระบบ (Pharmacist Approach) เริม่ตน้จำก
กำรสมัภำษณ์ผูป่้วย กำรคดักรอง หรอืกำรประเมนิภำวะควำมเจบ็ป่วยเบือ้งตน้ (Screening or Pharmacy Diagnosis) กำรแปล
ผลจำกกำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย ์และจำกผลกำรตรวจทำงหอ้งปฏบิตักิำร เพื่อใหม้กีำรจ่ำยยำทีเ่หมำะสมกบัผูป่้วยแต่ละรำย
ตำมหลกัฐำนทำงวชิำกำร โดยมกีำรแนะน ำทีถู่กตอ้งทัง้กำรใชย้ำและแนวทำงกำรปฏบิตัติวั พรอ้มมกีำรตดิตำมผลของกำรใชย้ำ 
และค ำนึงถงึอำกำรไม่พงึประสงค ์หรอืปัญหำปฏกิริยิำระหว่ำงกนัของยำกบัยำ หรอืผลติภณัฑส์ขุภำพอื่นๆ เป็นกำรคน้หำ แกไ้ข 
และป้องกนัปัญหำของกำรรกัษำด้วยยำ (Drug-Therapy Problem) ในรำยทีจ่ ำเป็นต้องตดิตำมต่อเนื่อง จะมกีำรบนัทกึและให้
ค ำแนะน ำปรกึษำอย่ำงเป็นระบบทีส่่งผลใหก้ำรส่งต่อมคีุณภำพ นอกจำกนี้ รำ้นยำคุณภำพจะต้องมกีำรปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบั
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง มกีำรปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตำมจรรยำบรรณแห่งวชิำชพี และมบีรกิำรอื่นๆ ทีช่่วยส่งเสรมิด้ำนสุขภำพ รวมถงึมี
บรกิำรทีม่สีว่นรว่มกบัชุมชนโดยเฉพำะบรเิวณทีร่ำ้นยำตัง้อยู่ 
 

 
 

 
 
 
 
 

 นอกจำกนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่จดัเป็นหน่วยงำนของรฐัที่มหีน้ำที่ดูแลรบัผดิชอบร้ำนยำของ
ประเทศได้จดัตัง้ “ส ำนักงำนโครงกำรพฒันำร้ำนยำ” ขึ้น ซึ่งหน่วยงำนดงักล่ำวได้พยำยำมยกร่ำงกฏหมำย GPP หรอื Good 
Pharmacy Practice โดยไดผ้ำ่นกำรประชุมระดมสมองจำกภำคเีครอืขำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ผำ่นขัน้ตอนต่ำงๆ ของกำรรำ่งกฏหมำยเป็น
ระยะเวลำหนึ่ง จนกระทัง่ออกเป็น “กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบนั พ.ศ. 2556” ที่มี
สำระส ำคญัในกำรก ำหนดมำตรฐำนดำ้นต่ำงๆ ใหร้ำ้นยำทีเ่ปิดใหม่ หลงัประกำศดงักล่ำวบงัคบัใช ้คอื วนัที่  25 มถิุนำยน 2557 
จะต้องปฏบิตัติำมทนัท ีในขณะที่รำ้นยำที่เปิดก่อนประกำศดงักล่ำว จะต้องพฒันำร้ำนยำให้ได้ตำมเกณฑ์ ซึ่งมทีัง้หมด 3 ขัน้ 
ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 8 ปี โดยจะมกีำรประเมนิทัง้หมด 5 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นสถำนที ่ดำ้นอุปกรณ์ ดำ้นบุคลำกร ดำ้นคุณภำพยำ 
และดำ้นกำรบรกิำร  

บนัได 3 ขัน้ GPP ในรำ้นขำยยำ (ขย.1) 
ขัน้ท่ี ปรบัปรงุให้ส าเรจ็ก่อน รอบการตรวจท่ีใช้ต่ออาย ุ

บนัไดขัน้ที ่1 1 กนัยำยน 2561 ธนัวำคม 2561 
บนัไดขัน้ที ่2 1 กนัยำยน 2563 ธนัวำคม 2563 
บนัไดขัน้ที ่3 24 มถิุนำยน 2565 ธนัวำคม 2565 

(ที่มำ : บทควำมวิชำกำร “GPP Phase 1: Good Pharmacy Practice Phase 1 in Thailand” โดยภก.ดร.วิรตัน์ ทองรอด ที่
เปิดเผยโดยศนูยก์ำรศกึษำต่อเนื่องทำงเภสชัศำสตร)์ 
  
 มำตรฐำน GPP ดงักล่ำวส่งผลอย่ำงมำกต่อธุรกจิรำ้นขำยยำ โดยรำ้นขำยยำทีไ่ม่สำมำรถพฒันำใหไ้ดต้ำมเกณฑ ์ใน
แต่ละขัน้ จะไม่สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนดงักล่ำวส่งผลกระทบทำงบวกต่อธุรกจิของกลุ่มบริษัท  
เนื่องจำกรำ้นขำยยำของกลุ่มบรษิทั ปฏบิตัติำมมำตรฐำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกำรประกอบธุรกจิเสมอมำ โดยกลุ่มบรษิทัมัน่ใจวำ่ 
รำ้นขำยยำทัง้หมดมคีุณภำพตำมเกณฑท์ัง้ 3 ขัน้ครบถว้นแลว้ นอกจำกนี้ รำ้นขำยยำ 4 สำขำ ที ่สีแ่ยกทศกณัฑ,์ เซฟเซน็เตอร,์ 
ตลำดสำย 2 และ เดอะ ทรโีอ ยงัไดร้บักำรรบัรองใหเ้ป็นรำ้นยำคุณภำพเพิม่เตมิอกีดว้ย (ก่อนกำรปรบัโครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั รำ้น
ขำยยำแบรนด์ Pharmax ทัง้หมด ไดร้บักำรรบัรองเป็นรำ้นยำคุณภำพทัง้หมด แต่จำกกำรโอนแบรนด์ Pharmax มำยงั ไอแคร ์
เฮลท์ กำรรบัรองดงักล่ำวไม่สำมำรถโอนตำมมำได้) กลุ่มบรษิัท จงึมัน่ใจว่ำจะได้รบัประโยชน์ในกำรแข่งขนัในอุตสำหกรรม 
เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีกำรปฏิบติตำมมำตรฐำนและกฎหมำยร้ำนขำยยำมำโดยตลอด ท ำให้ลูกค้ำสำมำรถมัน่ใจได้ถึงกำร
ใหบ้รกิำรอยำ่งมคีุณภำพของรำ้นขำยยำในกลุ่มบรษิทั 
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 2.4  ภาวะการแข่งขนั 
 แมส้ภำพเศรษฐกจิของไทยไดร้บัผลกระทบอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 แต่อุตสำหกรรมยำและผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิ ยงัมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมปัีจจยัส่งเสรมิจำกกำรทีป่ระชำชนหนัมำใหค้วำมใส่ใจกบัสุขภำพมำกขึน้ 
รวมทัง้จ ำนวนผูสู้งอำยุทีเ่พิม่สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง แต่จะส่งผลใหก้ำรแข่งขนัของผูป้ระกอบกำรรำ้นขำยยำ เพิม่สูงขึน้ตำมไปดว้ย 
ถงึแมจ้ะมกีำรปิดตวัลงของรำ้นขำยยำรำยย่อย จำกกฏเกณฑใ์นกำรเปิดรำ้นขำยยำทีเ่ขม้ขน้ขึน้ แต่ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ทีม่ี
ลักษณะเป็น Chain Store  ซึ่งเห็นโอกำสทำงกำรตลำด มีแผนเปิดสำขำเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรเข้ำมำของ
ผูป้ระกอบกำรคำ้ปลกี ทีม่กีำรแตกไลน์ธุรกจิ โดยมกีำรเพิม่โซนจ ำหน่ำยยำและผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิควบคูไ่ปดว้ย  โดยรำ้นขำย
ยำของกลุ่มบริษัท ถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ ที่มีลักษณะเป็น Chain Store โดยผู้ประกอบกำรที่คล้ำยคลึงกบั      
กลุ่มบรษิทั ทีม่แีบรนดร์ำ้นขำยยำของตนเอง และมยีอดขำยอยูใ่นระดบัทีใ่กลเ้คยีงกบักลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ 
 

บริษทั จ านวนสาขา 2562 2563 
กรงุเทพ ต่างจงัหวดั รวม รายได้* 

(ล้านบาท) 
ก าไรสทุธิ* 
(ล้านบาท) 

รายได้* 
(ล้านบาท) 

ก าไรสทุธิ* 
(ล้านบาท) 

บรษิทั โปร ฟำสซโิน จ ำกดั 
- รำ้นยำ Fascino 

16 86 1021  1,342.92   28.95  1,363.43 26.06 

บรษิทั เซฟดรกั เซน็เตอร ์จ ำกดั 
- รำ้นยำ Save Drug 

28 50 782  936.64  -222.70  781.54 -119.32 

บรษิทั กรุงเทพ ดรกัสโตร ์จ ำกดั 
- รำ้นยำกรุงเทพ  

97 4 1013  817.55   3.21  807.95 -13.27 

บรษิทั พ ีแอนด ์เอฟ อนิทเิกรท 
จ ำกดั  
- รำ้นยำ P&F 

25 37 624  745.42   1.07  538.55 0.001 

บรษิทั ซูรฮูะ (ประเทศไทย) จ ำกดั  
- รำ้นยำ Tsuruha** 

17 3 205 760.91 8.26 564.09 -21.53 

บรษิทั ดรกั แคร ์จ ำกดั 
- รำ้นยำ Lab Pharmacy 

15 5 206  578.11  -16.33  434.35 -30.77 

กลุ่มบรษิทั  
- รำ้นยำ iCare 
- รำ้นยำ Pharmax 
- รำ้นยำ vitaminclub 
- รำ้นยำ Super Drug 

26 - 267 854.00 27.42 1,080.10 55.87 

 ทีม่ำ :  ขอ้มลูจำกกลุ่มบรษิทั 
 * ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไรปี 2562-2563 ของผูป้ระกอบกำรรำยอื่นจำก Business Online (BOL) ณ วนัที ่2 พฤศจกิำยน 
  2564 โดยเป็นขอ้มูลจำกงบกำรเงนิของบรษิทันัน้ๆ มไิดค้ ำนึงถงึขอ้มูลจำกงบกำรเงนิของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั
  ดงักล่ำว 
 **เป็นขอ้มลูงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้งวดวนัที ่31 มนีำคม 2563 และวนัที ่31 มนีำคม 2564 
 1 ขอ้มลูจำก https://www.fascino.co.th/branchs เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2564 
 2 ขอ้มลูจำก https://www.savedrug.co.th/location เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2564 
 3 ขอ้มลูจำก http://www.bangkokdrugstore.co.th/branch-search.php เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2564 
 4 ขอ้มลูจำก https://th-th.facebook.com/pg/PandFSmoothLife/about/ เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2564 
 5 ขอ้มลูจำก https://www.facebook.com/Tsuruhadrugstore/about/ เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2564 
 6 ขอ้มลูจำก http://www.lablivehealthy.com/about_lab_pharmacy-b-content.aspx เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2564 
 7 ขอ้มลูจำกกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่2 พฤศจกิำยน 2564 
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 ถงึแม ้กลุ่มบรษิทัจะมจี ำนวนสำขำน้อยกวำ่ผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่รำยอื่น อยำ่งไรกต็ำม จำกกำรที่ผูบ้รหิำรส่วนใหญ่
ของกลุ่มบรษิทัเป็นเภสชักร และดว้ยประสบกำรณ์ของผูก้่อตัง้กลุ่มบรษิทั ในกำรบรหิำรรำ้นขำยยำมำกว่ำ 28 ปี โดยมปีณิธำนที่
อยำกใหเ้ภสชักรชุมชนเป็นทีพ่ึง่พงิเขำ้ถงึไดข้องชุมชนต่ำงๆ เป็นรำ้นขำยยำใกลบ้ำ้น ท ำใหก้ลุ่มบรษิทับรหิำรงำนดว้ยควำมรูแ้ละ
ควำมเข้ำใจ รวมทัง้ให้ควำมส ำคญักบัคุณภำพของผลิตภณัฑ์และกำรให้บรกิำรเป็นอย่ำงมำก และด้วยควำมสำมำรถในกำร
บรหิำรช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ ดว้ยแบรนดร์ำ้นขำยยำ 4 แบรนดเ์พื่อตอบสนองกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทีแ่ตกต่ำง
กนัตำมสถำนทีต่ัง้ของแต่ละสำขำ โดยเน้นเฉพำะสถำนทีต่ัง้ทีเ่ป็นแหล่งชุมชนและมกี ำลงัซื้อ ประกอบกบัควำมสมัพนัธ์อนัดกีบั
ผู้ผลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้มำอย่ำงยำวนำน รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรบรกิำรสนิค้ำคงคลงัทีม่ปีระสทิธภิำพ และกลยุทธ์
กำรตลำดทีเ่หมำะสม ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมัน่ใจว่ำจะสำมำรถแข่งขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่น และสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงยัง่ยนืใน
อนำคต 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 ผู้ลงทุนควรพจิำรณำปัจจยัควำมเสี่ยง รวมทัง้รำยละเอยีดขอ้มูลอื่นๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบบันี้อย่ำงรอบคอบก่อนกำร
ตดัสนิใจลงทุนในหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยปัจจยัควำมเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรฉบบันี้อำจส่งผลกระทบดำ้นลบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ และมูลค่ำหุน้ของบรษิทัฯ ทัง้นี้ปัจจยัควำมเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นเอกสำรฉบบันี้ มไิดเ้ป็นปัจจยัควำมเสีย่งทัง้หมด     
ทีม่อียู ่กล่ำวคอื อำจมปัีจจยัควำมเสีย่งอื่นๆ ทีบ่รษิทัยงัไมอ่ำจคำดกำรณ์ได ้และอำจมปัีจจยัควำมเสีย่งบำงประกำร รวมถงึปัจจยั
ควำมเสีย่งจำกกำรประกอบธุรกจิปกตทิีบ่รษิทัฯ เหน็ว่ำไม่มผีลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อบรษิทัฯ ในขณะนี้ แต่อำจกลำยเป็น
ปัจจยัควำมเสีย่งทีอ่ำจสง่ผลกระทบอยำ่งมนียัส ำคญัต่อบรษิทัฯ ในอนำคต 
 
 3.1 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่ายรายใหญ่ 
 เนื่องจำกธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทั เป็นธุรกจิรำ้นคำ้ปลกียำและเวชภณัฑ์ โดยมกีำรสัง่ซื้อสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผู้จดั
จ ำหน่ำยรำยใหญ่ จ ำนวน 2 รำย โดยมยีอดซื้อสนิค้ำจำกผูผ้ลติและผู้จดัจ ำหน่ำยรำยที่หนึ่งจ ำนวน 141.71 ล้ำนบำท จ ำนวน 
275.63 ลำ้นบำท จ ำนวน 315.53 ลำ้นบำท และจ ำนวน 258.17 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 22.63 รอ้ยละ 36.58 รอ้ยละ 37.36 และ
รอ้ยละ 35.60 ของมลูคำ่กำรจดัซือ้สนิคำ้ของกลุ่มบรษิทั ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 ตำมล ำดบั และมยีอดซือ้
สนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยทีส่องจ ำนวน 100.74 ล้ำนบำท จ ำนวน 240.73 ล้ำนบำท จ ำนวน 252.24 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 225.43 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 16.08 รอ้ยละ 31.95 รอ้ยละ 29.87 และรอ้ยละ 31.08 ของมลูค่ำกำรจดัซือ้สนิคำ้ของ
กลุ่มบรษิทั ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 ตำมล ำดบั ดงันัน้ กลุ่มบรษิทัจงึอำจไดร้บัผลกระทบต่อกำรด ำเนนิงำน 
หำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยดงักล่ำวไมส่ำมำรถจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บักลุ่มบรษิทั หรอืไมส่ำมำรถจดัส่งสนิคำ้ได้ ตำมก ำหนดเวลำ 
 เนื่องจำกผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ 2 รำยดงักล่ำว เป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมยำ โดยที่
ยำและผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิส่วนใหญ่จะแต่งตัง้ให้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยสองรำยนี้ เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยกลุ่มบรษิทัซื้อสนิค้ำจำก
ผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำย 2 รำยดงักล่ำวมำตัง้แต่เปิดรำ้นขำยยำ และด ำเนินธุรกจิรว่มกนักวำ่ 28 ปี และเป็นไปดว้ยดมีำโดยตลอด 
ยอดสัง่ซื้อของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเตบิโตและกำรขยำยสำขำ กลุ่มบรษิทัจงึมัน่ใจว่ำจะสำมำรถรกัษำ
ควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยต่อไปได้ในอนำคต  อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัมกีำรสรรหำและคดัเลอืกผูค้ำ้รำยใหม่
เขำ้มำขึน้ทะเบยีนเป็น Approved Vendor List อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อเพิม่ช่องทำงในกำรจดัหำสนิคำ้ใหเ้พยีงพอต่อควำมตอ้งกำร
ของลกูคำ้อยำ่งต่อเนื่อง   
 
 3.2 ความเส่ียงจากการบริหารคลงัสินค้า 
 กำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทั จ ำเป็นต้องมกีำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ใหม้ปีรมิำณทีเ่หมำะสม สำมำรถตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้นและทนัเวลำ หำกกลุ่มบรษิทัมปีรมิำณสนิคำ้คงเหลอืในคลงัน้อยเกนิไป จะมคีวำมเสีย่งในกำร
สูญเสยีโอกำสทำงธุรกจิ หรอืหำกมปีรมิำณสนิคำ้คงคลงัมำกเกนิไป จะเพิม่ภำระในกำรบรหิำรสภำพคล่อง ดงันัน้ ประสทิธภิำพ
ในกำรบรหิำรคลงัสนิค้ำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรด ำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกลุ่มบรษิัทอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

 อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิทัได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงมำกในกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิค้ำ มกีำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเขำ้มำช่วยในกำรควบคุมสนิคำ้ทีเ่ขำ้หรอืออกจำกคลงัใหเ้ป็นไปตำมรูปแบบ FIFO (First In First Out) ซึ่งพจิำรณำ
อำยุสนิคำ้หรอืวนัทีห่มดอำยุของสนิคำ้ควบคู่ไปดว้ย โดยระบบสำรสนเทศทีก่ลุ่มบรษิทัน ำมำใช ้สำมำรถเชื่อมโยงขอ้มลูสนิคำ้คง
คลงัทีค่ลงัสนิคำ้และทีร่ำ้นสำขำ ท ำใหฝ่้ำยจดัซื้อสนิคำ้สำมำรถตรวจสอบปรมิำณสนิคำ้คงคลงัไดต้ลอดเวลำ รวมถงึมกีำรบรหิำร
พื้นที่ภำยในคลงัสนิค้ำโดยกำรแบ่งพื้นที่จดัเก็บสนิค้ำให้สำมำรถเก็บสนิค้ำแต่ละชนิดได้อย่ำงเหมำะสมกบัลกัษณะของสนิคำ้ 
ตลอดจนกำรน ำรปูแบบกำรจดัเรยีงสนิคำ้ตำม ABC Analysis ซึ่งเป็นวธิกีำรในกำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัโดยแบ่งตำมควำมส ำคญั
และกำรหมุนเวยีนของสนิคำ้แต่ละชนิด เขำ้มำใชใ้นกำรจดัวำงสนิคำ้ภำยในคลงั นอกจำกนี้ ในดำ้นกำรควบคุมปรมิำณของสนิคำ้ 
กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรประเมนิควำมตอ้งกำรของสนิคำ้แต่ละชนิดตำมสำขำต่ำงๆ อยำ่งสม ่ำเสมอเพือ่ตดิตำมควำมตอ้งกำรสนิคำ้ของ
ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้มกีำรก ำหนดจ ำนวนขัน้ต ่ำและจ ำนวนสูงสุดของสนิคำ้แต่ละชนิดที่ควรจะมใีนคลงัและแต่ละสำขำ 
ปัจจยัเหล่ำนี้ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัสำมำรถบรหิำรคลงัไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ซึง่สำมำรถพจิำรณำไดจ้ำกระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ทีด่ี
ขึน้ตำมล ำดบัจำกเดมิที ่74.28 วนั ในปี 2561 ลดลงเหลอื 54.14 วนั ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2564   
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 3.3 ความเส่ียงจากการแข่งขนัสงูในอตุสาหกรรม  
 จำกขอ้มลูอุตสำหกรรมในหวัขอ้ 2.3 แสดงใหว้่ำมูลค่ำตลำดรำ้นขำยยำยงัสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหด้งึดูด
ให้เกดิกำรแข่งขนัในระดบัที่สูงขึ้นจำกทัง้ผูป้ระกอบกำรรำยเก่ำและรำยใหม่ จำกกำรขยำยสำขำของร้ำนขำยยำขนำดใหญ่ใน
ลกัษณะ Chain Store ซึ่งมแีผนในกำรเปิดสำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำมำแข่งขนัในตลำดร้ำนขำยยำของผู้ประกอบกำร      
ค้ำปลกีสมยัใหม่ รวมทัง้ร้ำนค้ำสะดวกซื้อซึ่งมกีำรจดัสรรพื้นที่บำงส่วนภำยในร้ำนค้ำให้เป็นพื้นที่ส ำหรบักำรจ ำหน่ำยยำและ
ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ จำกกำรแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ อำจสง่ผลกระทบกบักำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัอยำ่งมนียัส ำคญั 

             รำ้นขำยยำในกลุ่มบรษิทั จดัเป็นรำ้นขำยยำในลกัษณะ Chain Store ถงึแมว้่ำจะมจี ำนวนสำขำน้อยกว่ำผูป้ระกอบกำร
รำยอื่น แต่ดว้ยประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำมำกวำ่ 28 ปีของผูบ้รหิำร จงึเน้นเฉพำะสำขำทีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหำนคร 
และเลอืกท ำเลทีต่ัง้ของสำขำทีส่ำมำรถเขำ้ถงึลกูคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถงึ ดว้ยแบรนดท์ีเ่หมำะสมของแต่ละกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย และดว้ย
ควำมสมัพนัธ์อนัดกีบัคู่คำ้เสมอมำ ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัสำมำรถจดัหำสนิคำ้มำไดต้รงตำมควำมต้องกำรของลูกคำ้เพื่อมำจ ำหน่ำย
กวำ่ 10,000 รำยกำร นอกจำกนี้ดว้ยวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำร ทีอ่ยำกใหเ้ภสชักรชุมชนเป็นทีพ่ึง่พงิทีเ่ขำ้ถงึไดข้องคนในชุมชนตำ่งๆ 
เป็นรำ้นขำยยำใกลบ้ำ้น ซึ่งผูป่้วยสำมำรถมำปรกึษำปัญหำดำ้นสุขภำพในทุกๆ เรื่องไดก้่อนทีจ่ะไปโรงพยำบำล รำ้นขำยยำทุก
สำขำของกลุ่มบรษิทัจะจดัใหม้เีภสชักรทีม่คีวำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ และมปีระสบกำรณ์ อยูป่ระจ ำทุกสำขำอยำ่งเตม็เวลำ เพือ่คอย
ใหค้ ำแนะน ำและค ำปรกึษำเรื่องกำรใชผ้ลติภณัฑต์่ำงๆ กบัลูกคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำร ท ำใหลู้กคำ้ทีม่ำซื้อสนิคำ้หรอืขอค ำปรกึษำเรื่อง
กำรใชย้ำและเวชภณัฑ์ต่ำงๆ สำมำรถมัน่ใจไดถ้งึกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมคีุณภำพ ดว้ยปัจจยัเหล่ำนี้ท ำใหเ้ชื่อมัน่ว่ำ กลุ่มบรษิทัมี
ควำมพรอ้มและสำมำรถทีจ่ะแขง่ขนักบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นและเตบิโตต่อไปไดใ้นอนำคต 

 
3.4 ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑท่ี์เก่ียวข้องกบัธรุกิจ 

  ธุรกจิรำ้นขำยยำ เป็นธุรกจิทีม่บีทบำทในดำ้นสำธำรณสขุและสขุภำพของประชำชน ดงันั ้นั กำรด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำ 
จงึจ ำเป็นต้องไดร้บักำรอนุญำตจำกหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ด ำเนินกำรตำมกฏระเบยีบและมำตรฐำนทีเ่กี่ยวขอ้ง หำกใน
อนำคตภำครฐัมกีำรแกไ้ขหรอืออกระเบยีบเพิม่เตมิขึน้เกีย่วกบัธุรกจิรำ้นขำยยำ และกลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถปรบัตวัตำมกฎเกณฑ์
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป อำจส่งผลต่อกำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัอยำ่งมนียัส ำคญั 

กฎระเบยีบ และกฎเกณฑจ์ำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งของภำครฐั ถูกก ำหนดขึน้เพือ่ประโยชน์ของประชำชนเป็นหลกั ซึง่
สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทที่ให้ควำมส ำคญักับคุณภำพสินค้ำและกำรบริกำรกับลูกค้ำตลอดมำ 
โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรตำมวธิกีำรทีด่ทีำงเภสชักรรม หรอื Good Pharmacy Practice (GPP)  ซึง่เป็นหลกักำรสำกลระดบัโลก 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่จดัเป็นหน่วยงำนของรฐัที่มีหน้ำที่ดูแลรบัผิดชอบร้ำนยำของประเทศได้จดัตัง้ 
“ส ำนักงำนโครงกำรพฒันำรำ้นยำ” ขึน้ ซึ่งหน่วยงำนดงักล่ำวไดพ้ยำยำมยกร่ำงกฏหมำย GPP หรอื Good Pharmacy Practice 
โดยได้ผ่ำนกำรประชุมระดมสมองจำกภำคเีครอืข่ำยที่เกี่ยวขอ้ง ผ่ำนขัน้ตอนต่ำงๆ ของกำรร่ำงกฏหมำยเป็นระยะเวลำหนึ่ง 
จนกระทัง่ออกเป็น “กฎกระทรวงกำรขออนุญำตและกำรออกใบอนุญำตขำยยำแผนปัจจุบนั พ.ศ. 2556” ทีม่สีำระส ำคญัในกำร
ก ำหนดมำตรฐำนดำ้นต่ำงๆ ใหร้ำ้นยำทีเ่ปิดใหม่ หลงัประกำศดงักล่ำวบงัคบัใช ้คอื วนัที ่25 มถิุนำยน 2557 จะตอ้งปฏบิตัติำม
ทนัท ีในขณะทีร่ำ้นยำทีเ่ปิดก่อนประกำศดงักล่ำว จะตอ้งพฒันำรำ้นยำใหไ้ดต้ำมเกณฑ ์ซึ่งมทีัง้หมด 3 ขัน้ ภำยในระยะเวลำไม่
เกนิ 8 ปี มำตรฐำน GPP ดงักล่ำวส่งผลอย่ำงมำกต่อธุรกจิรำ้นขำยยำ โดยรำ้นขำยยำทีไ่มส่ำมำรถพฒันำใหไ้ดต้ำมเกณฑ ์ในแต่
ละขัน้ จะไม่สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได ้(รำยละเอยีดตำมขอ้มลูอุตสำหกรรมในหวัขอ้ 2.3)  ซึง่กลุ่มบรษิทัมัน่ใจว่ำ รำ้นขำยยำ
ทัง้หมดมคีุณภำพตำมเกณฑท์ัง้ 3 ขัน้ตำมมำตรฐำน GPP ครบถว้นแลว้ นอกจำกนี้ ผูบ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัมกีำรตดิตำมขำ่วสำร
เกีย่วกบักฎหมำย กฎระเบยีบ และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิรำ้นขำยยำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อทีจ่ะปฏบิตัติำมอยำ่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น  
  

3.5  ความเส่ียงเก่ียวกบัสญัญาเช่าพืน้ท่ี 
 รำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทั มำจำกกำรจ ำหน่ำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำรำยย่อยทัว่ไป (Retail) ผ่ำนสำขำทัง้หมด 26 
สำขำ (ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564) ภำยใต้แบรนด์ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug”  โดยเป็นกำรเช่ำพืน้ที่
จำกผูใ้หเ้ชำ่ซึง่เป็นเจำ้ของที ่ซึง่สว่นใหญ่จะตัง้อยูใ่นบรเิวณศนูยก์ำรคำ้ หำ้งสรรพสนิคำ้ คอมมนูิตีม้อลล ์หรอืชุมชนทีม่ผีูอ้ยู่อำศยั
จ ำนวนมำก ซึ่งพืน้ทีท่ีก่ลุ่มบรษิทัเลอืกเปิดสำขำจะเป็นพืน้ทีท่ีม่ศีกัยภำพ (Prime Location) มปีระชำชนสญัจรผ่ำนจ ำนวนมำก 
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ท ำใหเ้ป็นทีต่อ้งกำรของผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ หำกกลุ่มบรษิทัไม่ไดร้บักำรต่ออำยุสญัญำเช่ำพืน้ทีจ่ำกเจำ้ของพืน้ที ่หรอืมกีำร
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขในกำรต่อสญัญำ เชน่ กำรปรบัขึน้คำ่เชำ่หรอืคำ่บรกิำร อำจสง่ผลกระทบกบัรำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนของ
กลุ่มบรษิทัได ้
 กลุ่มบรษิทัมคีวำมสมัพนัธท์ีด่กีบัผูใ้หเ้ช่ำทุกรำย มปีระวตักิำรช ำระค่ำเช่ำทีด่ ีและปฏบิตัติำมสญัญำเช่ำอย่ำงเคร่งครดั
มำโดยตลอด ทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัไมเ่คยประสบปัญหำจำกกำรไม่ไดร้บักำรต่ออำยุสญัญำเชำ่พืน้ที ่อกีทัง้แบรนดร์ำ้นขำยยำของ
กลุ่มบรษิทัยงัเป็นที่เชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค จงึสำมำรถดงึดูดใหผู้บ้รโิภคเขำ้มำซื้อสนิคำ้หรอืบรกิำรอื่นๆ จำกรำ้นคำ้อื่นๆ ในบรเิวณ
ใกล้เคยีงด้วย ซึ่งเป็นกำรส่งเสรมิธุรกิจของผู้ให้เช่ำด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถต่ออำยุสญัญำเช่ำพื้นที่ดงักล่ำว    
กลุ่มบรษิทัมัน่ใจว่ำจะสำมำรถเช่ำพื้นทีท่ีม่คีุณสมบตัใิกล้เคยีงกบัพื้นทีด่งักล่ำวจำกเจำ้ของพื้นทีร่ำยอื่นไดใ้นเงื่อนไขและรำคำ
ตลำดโดยทัว่ไป  
 
  3.6 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทางเภสชักรรม 
  เนื่องจำกกระทรวงสำธำรณสุข ไดม้กีำรประกำศกฎหมำยฉบบัใหม่ในปี 2557 เพื่อบงัคบัใชก้บัรำ้นขำยยำแผนปัจจุบนั 
โดยกำรก ำหนดใหร้ำ้นขำยยำแผนปัจจุบนั จ ำเป็นตอ้งมเีภสชักรอยู่ประจ ำรำ้น เพื่อใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรใชย้ำและเวชภณัฑ ์กบั
ลูกค้ำที่มำใช้บรกิำร ท ำให้เภสชักรเป็นที่ต้องกำรของตลำดร้ำนขำยยำมำกขึ้น หำกกลุ่มบรษิัท ไม่สำมำรถจดัหำเภสชักรมำ
ปฏบิตังิำนในแต่ละสำขำอยำ่งเพยีงพอ จะสง่ผลถงึคุณสมบตัใินกำรต่ออำยุใบอนุญำต และสง่ผลต่อกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั 
อยำ่งมนียัส ำคญั 
  ทีผ่่ำนมำ กลุ่มบรษิทัไมเ่คยประสบปัญหำดำ้นกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงดำ้นเภสชักรรม เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัไดม้กีำร
เปิดรบัเป็นแหล่งฝึกงำนของนิสติและนักศกึษำคณะเภสชัศำสตร ์จำกสถำนศกึษำต่ำงๆ โดยไดม้กีำรลงนำมเป็นบนัทกึขอ้ตกลง
ร่วมมอืทำงวชิำกำรกบัคณะเภสชัศำสตร ์มหำวทิยำลยัศลิปำกร ใหเ้ป็นแหล่งฝึกฝนกำรปฏบิตักิำรและพฒันำบุคลำกร นอกจำกนี้ 
ยงัไดร้บักำรรบัรองใหเ้ป็นหน่วยงำนเครอืข่ำยภำยใตส้ถำบนัหลกั คณะเภสชัศำสตร ์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ในดำ้นกจิกรรม
เพือ่กำรศกึษำส ำหรบัผูป้ระกอบวชิำชพีเภสชักรรม ดว้ยเหตุนี้ จงึมนีกัศกึษำทีม่ำฝึกงำนกบัรำ้นขำยยำสำขำต่ำงๆ ของกลุ่มบรษิทั
อยำ่งต่อเนื่อง และมนีิสตินักศกึษำบำงสว่นทีก่ลบัเขำ้มำท ำงำนกบักลุ่มบรษิทัเมือ่ส ำเรจ็กำรศกึษำ ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมบีุคลำกรทำง
เภสชักรรมเขำ้มำหมนุเวยีนอยำ่งต่อเนื่อง จงึมคีวำมเสีย่งดำ้นกำรขำดแคลนบุคลำกรในระดบัต ่ำ 
 
 3.7 ความเส่ียงจากการเติบโตของตลาดออนไลน์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
  จำกกำรพฒันำอยำ่งต่อเนื่องของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ท ำใหเ้กดิรปูแบบของตลำดออนไลน์ ทีส่ำมำรถซือ้ขำยสนิคำ้ทำง
อนิเทอรเ์น็ต ไดส้่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป ซึง่ส่งผลกระทบอยำ่งรวดเรว็และรุนแรงต่อธุรกจิหลำยภำคส่วน มกีำร
สัง่ซื้อของทำงแพลตฟอร์มออนไลน์อย่ำงเช่น Shopee หรอื Lazada มำกขึ้นอย่ำงมนีัยส ำคญั ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่ำนี้มสีนิค้ำ
อุปโภคบรโิภคหลำกหลำย และมผีูค้ำ้ขำยสนิคำ้หลำยรำย เนื่องจำกมตีน้ทุนทีต่ ่ำ ท ำใหม้กีำรแขง่ขนักนัในระดบัสงู หำกในอนำคต 
กลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถปรบัตวัตำมเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมของผู้บรโิภค จะส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัลดลง และ
เกดิผลกระทบดำ้นลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั 
  อยำ่งไรกต็ำม ในปัจจุบนักฎหมำยไมอ่นุญำตใหข้ำยปลกีสนิคำ้เวชภณัฑป์ระเภทยำผำ่นทำงช่องทำงออนไลน์ ซึ่งสนิคำ้
เวชภณัฑ์ประเภทยำ จดัเป็นสนิคำ้หลกัในธุรกจิของกลุ่มบรษิทั ควำมเสีย่งจำกกำรเตบิโตของตลำดออนไลน์จงึอยู่ในระดบัต ่ำ 
รวมถึง กำรเลือกซื้อสนิค้ำประเภทยำ ซึ่งเป็นสนิค้ำที่ส่งผลกระทบโดยตรงกบัสุขภำพของผู้ใช้สนิค้ำ จึงจ ำเป็นที่จะต้องได้
ค ำแนะน ำในกำรใชส้นิคำ้ประเภทยำจำกผูม้คีวำมรูท้ำงดำ้นเวชศำสตร ์พฤตกิรรมในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ประเภทยำของผูบ้รโิภคจงึ
ไมไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไปจำกเดมิทีเ่ป็นกำรซือ้ยำตำมค ำสัง่แพทยห์รอืซือ้ยำตำมค ำแนะน ำของเภสชักรผำ่นรำ้นขำยยำ 
  ในส่วนของสนิคำ้ประเภทผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ เวชส ำอำง และสนิคำ้อุปโภคเพื่อสุขภำพหรอืสขุอนำมยั ทีส่ำมำรถซือ้
ขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได ้กลุ่มบรษิทัไดค้ ำนึงถงึควำมเสีย่งจำกกำรเตบิโตของตลำดออนไลน์และกำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภค จงึไดม้กีำรปรบัตวัโดยรเิริม่กำรท ำกำรตลำดออนไลน์ ผ่ำน Social Media ตำมแบรนด์รำ้นขำยยำของกลุ่มบรษิทั 
ทัง้ iCare  Pharmax และ vitaminclub รวมทัง้กำรขำยสนิค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada นอกจำกนี้ในส่วนของ  
เฮลทเินส ไดม้กีำรขำยผลติภณัฑแ์บรนด์ Besuto ผ่ำน Shopee และ Lazada ดว้ยเช่นกนั โดยช่องทำงเหล่ำนี้เป็นช่องทำงเพื่อ
ขยำยกำรตลำดออนไลน์ของกลุ่มบรษิทัในอนำคต  



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 สว่นที ่2 หน้ำ 42 
 

 3.8 ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบ้ริหาร 
   กลุ่มบรษิทัก่อตัง้ขึน้โดย นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ซึง่ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร โดยเป็นผูท้ีม่ ี
ควำมรู ้ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิรำ้นขำยยำมำกวำ่ 28 ปี อกีทัง้ยงัมคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัผูผ้ลติหรอืผู้
จ ัดจ ำหน่ำยสินค้ำประเภทยำและเวชภัณฑ์มำอย่ำงยำวนำน กลุ่มบริษัทจึงมีควำมเสี่ยงในกำรพึ่งพิงผู้บริหำรหลักในกำร
บรหิำรงำน ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำรดงักล่ำว อำจส่งผลต่อกำรบรหิำรงำนของกลุ่มบรษิทัได ้
 อย่ำงไรกต็ำม จำกกำรที ่นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ยงัคงเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทัฯ ในสดัส่วนรอ้ยละ 43.15 ของทุน
จดทะเบยีนและช ำระแลว้ของบรษิทัฯ ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ครัง้นี้ (รวมกำรถอืหุน้ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง) ซึง่เป็นแรงจงูใจทีจ่ะ
ชว่ยใหผู้บ้รหิำรด ำเนินกำรบรหิำรงำนกลุ่มบรษิทัต่อไป นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัยงัมนีโยบำยกำรฝึกอบรมพนกังำน และผูบ้รหิำรใน
ส่วนงำนต่ำงๆ ให้มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อที่จะสำมำรถช่วยผู้บริหำรหลกัในกำรบริหำรงำนต่ำงๆ รวมทัง้มแีผนสบืทอด
ต ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงู เพือ่ใหก้ลุ่มบรษิทัสำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งต่อเนื่องและมปีระสทิธภิำพ 
 
 3.9 ความเส่ียงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 (COVID-19) 
  ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็นช่วงทีป่ระเทศไทยเริม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ซึ่งมกีำร
แพร่ระบำดรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รฐับำลจงึมกีำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด โดยกำรประกำศใช้พระรำช
ก ำหนดบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก ฉุกเฉิน) กำรประกำศห้ำมประชำชนออกนอกเคหสถำน (เคอรฟิ์ว) 
ในช่วงเวลำที่ก ำหนด กำรสัง่ปิดสถำนที่ที่มคีวำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค กำรประกำศใช้มำตรกำร Lockdown และ
มำตรกำร Social Distancing เพื่อสกดักัน้กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 มำตรกำรเหล่ำนี้ไดส้่งผลกระทบดำ้นลบโดยตรงกบั
เศรษฐกจิภำพรวมของประเทศไทย จำกกำรทีผู่ป้ระกอบกำรหลำยรำยไมส่ำมำรถด ำเนินธุรกจิไดต้ำมปกต ิสง่ผลกระทบต่อเนื่องสู่
กำรจำ้งงำนของภำคเอกชน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อรำยไดแ้ละก ำลงัซือ้ของประชำกร  
  โดยในส่วนของกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ที่ผ่ำนมำภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 กลุ่ม
บรษิทั ไดร้บัผลกระทบในช่วงตน้ปี 2563 จำกกำรสัง่ปิดสถำนทีท่ีม่คีวำมเสีย่ง ซึ่งรวมถงึหำ้งสรรพสนิคำ้ทีก่ลุ่มบรษิทั มสีำขำที่
เปิดท ำกำรอยู่ภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” ถงึแมว้่ำซูเปอร์มำร์เกต็ รำ้นขำยยำ รำ้นอำหำร หรอืรำ้นสนิคำ้อื่นทีจ่ ำเป็นต่อกำร
ด ำรงชวีติ จะไดร้บักำรยกเวน้ใหเ้ปิดบรกิำรตำมปกต ิแต่จำกกำรทีป่ระชำชนผูม้ำซื้อสนิคำ้หรอืใชบ้รกิำรของหำ้งสรรพสนิคำ้มี
จ ำนวนลดลงอยำ่งมำก ท ำใหผู้บ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัจ ำเป็นตอ้งพจิำรณำปิดสำขำเหล่ำนี้ชัว่ครำว ในดำ้นของกำรจดัหำสนิค้ำของ 
กลุ่มบริษัท ถึงแม้จะมีกำรประกำศพระรำชก ำหนดบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก ฉุกเฉิน) และห้ำม
ประชำชนออกนอกเคหสถำน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลำที่ก ำหนด แต่กำรขนส่งสนิค้ำอุปโภคบริโภค หรอืผู้ที่ปฏิบตัิงำนด้ำนที่
เกีย่วขอ้งกบักำรแพทย ์ยำ เวชภณัฑ ์เครื่องมอืทำงกำรแพทย ์จะไดร้บักำรยกเวน้ ท ำใหผู้ผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้หลกัของ
กลุ่มบรษิทั ยงัคงจดัส่งสนิคำ้ไดต้ำมปกต ินอกจำกนี้ ผูบ้รหิำรรวมถงึฝ่ำยจดัซื้อของ กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรตดิตำมสถำนกำรณ์กำร
แพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ-19 อยำ่งใกลช้ดิ เพือ่ประเมนิปรมิำณสนิคำ้ทีจ่ะตอ้งส ำรองใหเ้พยีงพอกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
  ทัง้นี้ ธุรกิจของกลุ่มบรษิัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัสนิค้ำทำงด้ำนสุขภำพ ทัง้ยำ เวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
เครื่องมอืทำงกำรแพทย ์ทัง้ในลกัษณะของรำ้นยำคำ้ปลกี รวมทัง้เป็นผูค้ดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้ง
ผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสขุภำพ โดยเฉพำะแบรนด ์Besuto ทีถู่กพฒันำเพือ่รบัมอืกบั
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั ถงึแมก้ำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 จะส่งผลกระทบในวงกวำ้งต่อภำวะเศรษฐกจิและก ำลงัซื้อ
ของผูบ้รโิภค แต่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ซึง่สำมำรถพจิำรณำไดจ้ำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่ม
บรษิทัทีเ่ตบิโตขึน้ จำก 906.22 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็น 1,064.09 ลำ้นบำท ในปี 2563 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถงึรอ้ยละ 17.42 
และในงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 902.69 ลำ้นบำท ซึง่มำกกว่ำงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 ทีม่รีำยได้
จำกกำรขำยอยู่ที่ 786.41 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 14.79 นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 ได้
เปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดำ้นสุขภำพของประชำชน ใหห้นัมำใส่ใจกบักำรดูแลสุขภำพมำกขึน้ผ่ำนกำรใชผ้ลติภณัฑส์ุขภำพในเชงิ
ป้องกนักำรเจบ็ป่วยทีอ่ำจเกดิขึน้ ท ำใหม้คีวำมต้องกำรสนิคำ้สุขภำพเพิม่ขึน้จำกในอดตี ซึ่งถอืเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัในอนำคต  
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 3.10 ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25 
  ภำยหลงัจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมผีูถ้อืหุน้ใหญ่คอืนำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์
ซึง่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร โดยถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 43.15 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยได้
แลว้ทัง้หมดหลงักำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุน จงึอำจท ำใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่ดงักล่ำวสำมำรถใชส้ทิธคิดัคำ้นในมตทิีส่ ำคญัในกำรประชุมผู้
ถอืหุน้ส ำหรบัเรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก ำหนดใหต้้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เช่น กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย ์กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่ว
โยงกนั กำรลดหรอืเพิม่ทุน และกำรควบรวมกจิกำร เป็นตน้   
 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้มำเพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบ พจิำรณำ และกลัน่กรองเพื่อ 
มใิห้เกิดรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต และเพื่อให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ ยิ่งไปกว่ำนัน้แล้ว โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรอิสระจ ำนวน 4 ท่ำน (ซึ่งรวมประธำน
กรรมกำร) จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน โครงสรำ้งกรรมกำรดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรออกเสยีงเพือ่พจิำรณำ
ในเรือ่งต่ำงๆ และชว่ยใหก้ำรก ำกบัดูแลกำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเกดิประสทิธภิำพสงูสดุ 
 
 3.11 ความเส่ียงเก่ียวกบัตลาดรองส าหรบัการซ้ือขายหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
  เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ต่อประชำชนในครัง้นี้ จะเป็นกำรเสนอขำยก่อนทีจ่ะไดร้บัทรำบ
ผลกำรพิจำรณำของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกำรรบัหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ เป็นหลกัทรพัย์จดทะเ บียนในตลำด
หลกัทรพัย ์ดงันัน้ ผูล้งทุนจงึอำจมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุน้ของบรษิทัฯ ในตลำดรอง และอำจไม่ไดร้บั
ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ไดต้ำมรำคำทีค่ำดกำรณ์ไว ้หำกหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯไมส่ำมำรถเขำ้จดทะเบยีนได้ 
  อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขออนุญำตน ำหลกัทรพัยเ์ขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้เมื่อ
วนัที่ 24 มิถุนำยน 2564 และบริษัทหลกัทรพัย์ ฟินันเซีย ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะที่ปรกึษำทำงกำรเงนิได้พิจำรณำ
คุณสมบตัขิองบรษิทัฯ ในเบื้องต้นแล้วและมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยวำ่ดว้ยกำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ ยกเวน้คุณสมบตัเิรือ่งกำรกระจำยกำรถอืหุน้รำย
ย่อย ซึ่งบรษิทัฯ ตอ้งมจี ำนวนผูถ้อืหุน้สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุน
ช ำระแล้ว โดยที่ปรกึษำทำงกำรเงนิคำดว่ำภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้นี้แล้วเสร็จ บรษิัทฯ จะมคีุณสมบตัิเกี่ยวกบักำร
กระจำยกำรถอืหุน้รำยยอ่ยครบถว้นตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด 
 

 3.12 ความเส่ียงจากการท่ีผู้ถือหุ้นท่ีมีถ่ินท่ีอยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจ ากดัในการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามญั
  เพ่ิมทุนของบริษทัในอนาคต 
  ในอนำคตบรษิทัอำจมกีำรออกตรำสำรต่ำงๆ รวมถงึหุน้สำมญัเพิม่ทุน และตรำสำรประเภทอื่น เชน่ ใบส ำคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซื้อหุน้สำมญั (Warrant) หรอืใบแสดงสทิธใินกำรซื้อหุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(TSR) หรอืหุน้กูแ้ปลงสภำพเป็นครัง้ครำว โดย
อำจจดัสรรใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Rights Offering) ในกรณีทีบ่รษิทัเสนอหรอืใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้สำมญัเดมิใน
กำรซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนหรอืสทิธใิดๆ ในรูปแบบใดๆ บรษิทัมสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจในกำรด ำเนินกำรเสนอขำยตรำสำรดงักล่ำวแก่ผู้
ถือหุ้น โดยบรษิัทอำจไม่เสนอสทิธิในกำรจองซื้อตรำสำรดงักล่ำวแก่ผู้ถือหุ้นสำมญัที่มถีิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยบำงสญัชำติ 
(Restricted Countries) หำกกำรเสนอขำยดงักล่ำวท ำใหบ้รษิทัมหีน้ำที่ตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอนหรอืขอ้ก ำหนดของกฎหมำยของ
ประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ดงันัน้ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยหลกัทรพัยห์รอืขอ้ก ำหนดของกฎเกณฑอ์ื่นในบำงประเทศ อำจท ำใหผู้ล้งทุนบำงกลุ่มไม่
สำมำรถใชส้ทิธใินกำรซือ้ตรำสำรดงักล่ำวตำมสดัสว่นได ้ซึง่อำจส่งผลใหส้ดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูล้งทุนดงักล่ำวลดลง ทัง้นี้ บรษิทั
ไมม่หีน้ำทีต่อ้งด ำเนินกำรยืน่ขอจดทะเบยีนหุน้สำมญัของบรษิทัในประเทศใด เพือ่ใหผู้ล้งทุนต่ำงชำตสิำมำรถใชส้ทิธใินกำรซือ้หุน้
สำมญัเพิม่ทุนตำมสดัส่วนในอนำคต 
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4. การวิจยัและพฒันา   
 - ไมม่ ี- 
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5. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
 5.1 รายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
  ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิดงัต่อไปนี้ 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 
มูลค่าตามบญัชีสทุธิ 

(ล้านบาท) 

ทีด่นิ กลุ่มบรษิทั 
ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบั

ธนำคำรพำณิชย ์
8.18 

อำคำร กลุ่มบรษิทั 
ค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อกบั

ธนำคำรพำณิชย ์
10.82 

ส่วนปรบัปรุงอำคำรและอำคำร
เช่ำ 

กลุ่มบรษิทั ไมม่ ี 39.37 

ยำนพำหนะ กลุ่มบรษิทั ไมม่ ี 0.41 
อุปกรณ์ส ำนกังำน กลุ่มบรษิทั ไมม่ ี 5.25 
เฟอรน์ิเจอรแ์ละเครือ่งตกแต่ง กลุ่มบรษิทั ไมม่ ี 4.61 
เครือ่งคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ กลุ่มบรษิทั ไมม่ ี 4.73 
งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง กลุ่มบรษิทั ไมม่ ี 2.51 

รวม 75.89 

 
 5.2 รายละเอียดของทรพัยสิ์นไม่มีตวัตนท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
  ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มทีรพัย์สนิไม่มตีวัตนทีส่ ำคญัในกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย คอื โปรแกรมคอมพวิเตอร ์จ ำนวน 8.80 ลำ้นบำท   
 
 5.3 สญัญาส าคญัท่ีเก่ียวข้องในการประกอบธรุกิจ 
  5.3.1 สญัญาเช่าและบริการ 
   5.3.1.1 สญัญากบับคุคลภายนอก 

แบรนด ์ สถานท่ีตัง้ พืน้ท่ีเช่าตาม
สญัญา (ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

iCare เซฟเซน็เตอร ์ หอ้ง A.5 42-42/1-42/34  
ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ 
เขตทววีฒันำ กรงุเทพมหำนคร 

96.00 1 พ.ค. 2564 –  
30 เม.ย. 2565 

 

iCare ตลำดสำย 2 238 ถนนพุทธมณฑล สำย 2 แขวงบำง
แคเหนอื เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 

ปรมำณ 99.00 

 
1. พ.ค. 2563 – 30 

เม.ย. 2566 

iCare เอกมยั 436/2-3 ซอยสขุมุวทิ63 (เอกมยั) ถนน
สขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ 
กรุงเทพมหำนคร 

ประมำณ 42.00 

 

1 ม.ค. 2564 –  
31 ธ.ค. 2564 

iCare เสรมีำรเ์กต็ 
พระรำม 9 

999/5 ยนูิต U013,U014 ถนนพระรำม 
9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 

82.17 1 ม.ค. 2563 –  
31 ธ.ค. 2565 

iCare เดอะ ทรโีอ 170/14 ถนนพทุธมณฑลสำย 3 แขวง 
บำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 

ประมำณ 
900.00  

1 ม.ค. 2564 – 
31 ธ.ค. 2564 
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แบรนด ์ สถานท่ีตัง้ พืน้ท่ีเช่าตาม
สญัญา (ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

iCare ตลำดเสนีย ์ 
เพชรเกษม 28  

194/14 ถนนเพชรเกษม แขวงปำก
คลองภำษเีจรญิ เขตภำษเีจรญิ 
กรุงเทพมหำนคร 

290.00 1 ม.ิย. 2563 –  
31 ม.ค. 2566 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
ถงึปี 2570) 

iCare เพชรเกษม 56 618/3-618/4 ถนนเพชรเกษม แขวง 
บำงหวำ้ เขตภำษเีจรญิ 
กรุงเทพมหำนคร 

224.00 22 เม.ย. 2562 – 
21 เม.ย. 2565 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
ถงึปี 2572) 

iCare วคิตอเรยีกำรเ์ดน้ 1871 อำคำร B หอ้งทีB่109 ถนนเพชร
เกษม แขวงหลกัสอง เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 

104.00 1 ม.ิย. 2563 –  
31 พ.ค. 2566 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
ถงึปี 2569) 

iCare 
(อยูร่ะหวำ่ง
กำรด ำเนินกำร
เปิดสำขำ) 

ตลำดถนอมมติร 
 

88 ซอยรำมอนิทรำ 55/8 แขวงท่ำแรง้ 
เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 

181.00 1 ต.ค. 2564 – 30 
ก.ย. 2567 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
อกี 2 ครำว ครำว
ละไมเ่กนิ 3 ปี) 

Pharmax จตัุรสัจำมจรุ ี 317 อำคำรจตัรุสัจำมจุร ีชัน้บหีอ้งบ0ี3-
บ0ี3/1 ถนนพญำไท แขวงปทุมวนั เขต
ปทุมวนั กรุงเทพมหำนคร 

107.08 1 ก.ย. 2564 – 31 
ส.ค. 2565 

Pharmax เพยีวเพลส 
รำมค ำแหง 110 

86/1 ศนูยก์ำรคำ้เพยีวเพลส อำคำรบ ี
ชัน้1หอ้งB105-B106 ถนนรำมค ำแหง 
แขวงสะพำนสงู เขตสะพำนสงู 
กรุงเทพมหำนคร 

173.82 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2565 

Pharmax นวลจนัทร ์ 17/63 ถนนนวลจนัทร ์แขวงนวลจนัทร ์
เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 

109.86 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2565 

Pharmax เดอะแจ๊ส  
วงัหนิ 

728 ศนูยก์ำรคำ้เดอะแจ๊สวงัหนิ หอ้ง
B102 ชัน้1 ถนนลำดพรำ้ววงัหนิ แขวง
ลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว 
กรุงเทพมหำนคร 

120.00 1 พ.ย. 2563 –  
31 ต.ค. 2566 

Pharmax เดอะไนน์  
พระรำม 9 

999/2 โครงกำรเดอะไนน์ ถนนพระรำม 
9 แขวงพฒันำกำร เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหำนคร 

204.39 1 พ.ย. 2564 –  
31 ต.ค. 2565 

(สญัญำอยูร่ะหวำ่ง
กำรลงนำมของ

คูส่ญัญำ) 
Pharmax ฟู้ดวลิล่ำ  

รำชพฤกษ ์

77/11 โครงกำรฟู้ดวลิล่ำรำชพฤกษ์ 
แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหำนคร 

150.00 1 ม.ค. 2564 –  
31 ธ.ค. 2564 
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แบรนด ์ สถานท่ีตัง้ พืน้ท่ีเช่าตาม
สญัญา (ตร.ม.) 

ระยะเวลาการเช่า 

Pharmax เดอะสตรที  
รชัดำ 

139 ศนูยก์ำรคำ้เดอะสตรทีรชัดำ ถนน
รชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหำนคร 

82.00 1 ธ.ค. 2562 –  
30 พ.ย. 2565 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
ถงึปี 2568) 

Pharmax เดอะครสิตลั  
เอกมยั-รำม
อนิทรำ 

209 โครงกำรเดอะครสิตลั อำคำรJ ชัน้1 
หอ้งเลขที1่01 ถนนประดษิฐม์นูธรรม 
แขวงลำดพรำ้ว เขตลำดพรำ้ว 
กรุงเทพมหำนคร 

456.36 1 ส.ค. 2563 –  
31 ก.ค. 2566 

Pharmax โลตสัลำดกระบงั 362 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทบัยำว เขต
ลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 

100.82 16 ต.ค. 2563 – 
15 ต.ค. 2566 

Pharmax โรบนิสนั 
ลำดกระบงั 

71 ถนนลำดกระบงั แขวงลำดกระบงั 
เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 

80.00 1 ก.ย. 2564 – 31 
ส.ค. 2567 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
ถงึปี 2570) 

Pharmax กรุงเทพกรฑีำ 
 

241 โครงกำรมำรเ์กต็เพลสกรุงเทพ
กรฑีำ แขวงหวัหมำก เขตบำงกะปิ 
กรุงเทพมหำนคร 

109.00 1 พ.ค. 2564 – 30 
เม.ย. 2567 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
ถงึปี 2573) 

vitaminclub เซน็ทรลั  
ลำดพรำ้ว 

1697 อำคำรศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลั 
พลำซ่ำ ลำดพรำ้ว ชัน้จ ีหอ้งจ1ี7 ถนน
พหลโยธนิ แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหำนคร 

76.80 28 ส.ค. 2564 – 
27 พ.ย. 2564 
(สญัญำฉบบัใหม ่
28 พ.ย. 2564 – 

27 ก.พ. 2565  อยู่
ระหว่ำงกำรลงนำม
ของคูส่ญัญำ) 

vitaminclub เซน็ทรลั  
ป่ินเกลำ้ 

7/222 อำคำรศนูยก์ำรคำ้เซน็ทรลั
พลำซ่ำ ป่ินเกลำ้ หอ้งเลขที ่325/1 ชัน้3 
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรนิทร ์
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร 

54.79 15 พ.ค. 2562 – 
14 พ.ค. 2565 

vitaminclub แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ 587,589,589/7-9 อำคำรศนูยก์ำรคำ้
แฟชัน่ ไอสแ์ลนด ์หอ้งเลขที ่บ0ี37ซ ีชัน้
บ ีถนนรำมอนิทรำ แขวงคนันำยำว 
กรุงเทพมหำนคร 

99.65 20 ธ.ค. 2561 – 
19 ธ.ค. 2564 

Super Drug ซุปเปอรด์รกั 40/9 ถนนพรำนนก-พุทธมณฑล สำย4 
แขวงบำงพรม เขตตลิง่ชนั 
กรุงเทพมหำนคร 

240.00 26 เม.ย. 2563 – 
25 เม.ย. 2566 

(สำมำรถต่ออำยไุด้
ถงึปี 2569) 
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   5.3.1.2 สญัญากบับคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
แบรนด ์ สถานท่ีตัง้ คู่สญัญา พืน้ท่ีเช่าตาม

สญัญา (ตร.ม.) 
ระยะเวลาการเช่า 

iCare สีแ่ยกทศกณัฑ ์ 349/512 ถนนพุทธมณฑล
สำย 2 แขวงบำงไผ ่เขตบำง
แค กรุงเทพมหำนคร 

นำงมทัยำ  
พนัธุกำนนท ์

507.50 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2565 

iCare ประชำนิเวศน์ 1 99/188,189 ถนนเทศบำล
สงเครำะห ์แขวงลำดยำว เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 

บรษิทั สริริว ี
จ ำกดั 

270.64 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2565 

Pharmax ประดษิฐม์นูธรรม 275 ถนนประดษิฐม์นูธรรม 
แขวงวงัทองหลำง เขตวงั
ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

บรษิทั ภคนิภวตั 
จ ำกดั 

270.00 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2565 

ส ำนกังำน 275 ถนนประดษิฐม์นูธรรม 
แขวงวงัทองหลำง เขตวงั
ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

บรษิทั ภคนิภวตั 
จ ำกดั 

359.00 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2565 

 
       5.3.2    สญัญา Exclusive Supply Agreement 

ชือ่สญัญำ : Exclusive Supply Agreement 
คูส่ญัญำ : (1) บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (“เฮลทเินส”) 

(2) บรษิทั เอวเีอส อนิโนเวชัน่ จ ำกดั  (“เอวเีอส อนิโนเวชัน่”) 
อำยุสญัญำ : 5 ปี (ตัง้แต่วนัที ่30 ธนัวำคม 2563) 
สำระส ำคญัของสญัญำ : เอวเีอส อนิโนเวชัน่ ในฐำนะเจำ้ของสทิธบิตัร ไดต้กลงจดัหำผลติภณัฑ์ท ำควำมสะอำดมอื

และ ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทีใ่ชก้บัมอื ซึง่ท ำกำรผลติตำมองคป์ระกอบ และกระบวนกำรผลติแบบ
วธิกีำรเตรยีมไฮโดรเจลฯ ภำยใตส้ทิธบิตัรของตนเองใหแ้ก่ เฮลทเินส แต่เพยีงผูเ้ดยีวเท่ำนัน้ 
โดยมบีนัทกึขอ้ตกลงว่ำหำก เฮลทเินส สำมำรถจ ำหน่ำยสนิคำ้ที่ บรษิทั เอวเีอส อนิโนเวชัน่ 
จ ำกดั เป็นผูจ้ดัหำ ไดต้ำมจ ำนวนทีก่ ำหนดในสญัญำภำยในระยะเวลำ 5 ปี บรษิทั เอวเีอส 
อนิโนเวชัน่ จ ำกดั ตกลงใหต้่อสญัญำออกไปอกี 5 ปี นบัแต่วนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลำ 5 ปี 

 
   5.3.3 ใบอนุญาตประกอบการร้านขายยา 
   ในกำรประกอบกจิกำรร้ำนขำยยำ ไอแคร์ เฮลท์ จ ำเป็นต้องมใีบอนุญำตในกำรประกอบกิจกำรร้ำนขำยยำ
ประเภทขำยยำแผนปัจจุบนัและขำยส่งยำแผนปัจจุบนั ตำมพระรำชบญัญตัิยำ ปี พ.ศ. 2510 มำตรำ 17 ได้มกีำรก ำหนดว่ำ
ใบอนุญำตใหใ้ชไ้ดจ้นถงึวนัที ่31 ธนัวำคม ของปีทีอ่อกใบอนุญำต ถำ้ผูร้บัอนุญำตประสงคจ์ะขอต่อใบอนุญำตใหย้ืน่ค ำขอเสยีก่อน
ใบอนุญำตสิน้อำยุ เมื่อไดย้ื่นค ำขอดงักล่ำวแลว้ จะประกอบกจิกำรต่อไปกไ็ดจ้นกว่ำผูอ้นุญำตจะสัง่ไม่ต่ออำยุใบอนุญำตนัน้ โดย
ใบอนุญำตของ ไอแคร ์เฮลท ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

แบรนด ์ เลขท่ีใบอนุญาต สาขา วนัท่ีหมดอาย ุ
iCare กท 29/2563 บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั* 31/12/2564 
iCare กท 75/2552 ไอแคร ์สำขำเซฟเซน็เตอร ์ 31/12/2564 
iCare กท 239/2552 ไอแคร ์สำขำตลำดสำย 2 31/12/2564 
iCare กท 97/2553 ไอแคร ์สำขำประชำนิเวศน์ 1 31/12/2564 
iCare กท 96/2553 ไอแคร ์สำขำเอกมยั 31/12/2564 
iCare กท 67/2552 ไอแคร ์สำขำสีแ่ยกทศกณัฑ ์ 31/12/2564 
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แบรนด ์ เลขท่ีใบอนุญาต สาขา วนัท่ีหมดอาย ุ
iCare กท 42/2557 ไอแคร ์สำขำเสรมีำรเ์กต็ พระรำม 9 31/12/2564 
iCare กท 29/2558 ไอแคร ์สำขำทรโีอ พุทธมณฑลสำย 3 31/12/2564 
iCare กท 1/2560 ไอแคร ์สำขำตลำดเสนีย ์เพชรเกษม 28 31/12/2564 
iCare กท 280/2562 ไอแคร ์สำขำเสนียฟู้์ดมำรเ์กต็ เพชรเกษม 56 31/12/2564 
iCare กท 142/2563 ไอแคร ์สำขำวคิตอเรยีกำรเ์ดน้ส ์เพชรเกษม 69 31/12/2564 
Pharmax กท 306/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำประดษิฐม์นูธรรม 31/12/2564 
Pharmax กท 312/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำจตัุรสัจำมจรุ ี 31/12/2564 
Pharmax กท 307/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำเพยีวเพลส รำมค ำแหง 110 31/12/2564 
Pharmax กท 309/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำถนนนวลจนัทร ์ 31/12/2564 
Pharmax กท 308/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำเดอะแจ๊ส วงัหนิ 31/12/2564 
Pharmax กท 310/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำเดอะไนน์ พระรำม 9 31/12/2564 
Pharmax กท 314/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำฟู้ดวลิล่ำ รำชพฤกษ์ 31/12/2564 
Pharmax กท 313/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำเดอะสตรที รชัดำ 31/12/2564 
Pharmax กท 315/2562 ฟำรแ์มกซ ์สำขำเดอะครสิตลั เอกมยั-รำมอนิทรำ 31/12/2564 
Pharmax กท 280/2563 ฟำรแ์มกซ ์สำขำโลตสั ลำดกระบงั 31/12/2564 
Pharmax กท 280/2564 ฟำรแ์มกซ ์สำขำโรบนิสนั ลำดกระบงั 31/12/2564 
Pharmax กท 282/2564 ฟำรแ์มกซ ์สำขำมำรเ์กต็เพลส กรงุเทพกรฑีำ 31/12/2565 
vitaminclub กท 124/2559 ไวตำมนิคลบั สำขำเซน็ทรลัลำดพรำ้ว 31/12/2564 
vitaminclub กท 198/2559 ไวตำมนิคลบั สำขำเซน็ทรลัป่ินเกลำ้ 31/12/2564 
vitaminclub กท 22/2562 ไวตำมนิคลบั สำขำ แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ 31/12/2564 
Super Drug กท 153/2560 ซุปเปอรด์รกั 31/12/2564 

หมำยเหตุ *  ใบอนุญำตขำยสง่ยำแผนปัจจุบนั 
 
   5.3.4 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการน าเข้าเครื่องมือแพทย ์
   เนื่องจำกในอนำคต เฮลทเินส มแีผนจะจ้ำงผู้ผลติสนิค้ำในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่ น และประเทศจนี   
เป็นตน้ เพือ่ผลติสนิคำ้ประเภทอุปกรณ์และเครือ่งมอืทำงกำรแพทย ์เพือ่น ำเขำ้มำจ ำหน่ำย เฮลทเินส จงึไดย้ืน่ขอจดทะเบยีนเป็น
สถำนประกอบกำรเพื่อน ำเข้ำเครื่องมอืแพทย์ โดยใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเครื่องมอืแพทย์ของ เฮลทเินส มี
รำยละเอยีดดงันี้ 

เลขท่ีใบจดทะเบียน วนัท่ีอนุญาต วนัท่ีหมดอาย ุ
กท. สน. 783/2563 15/05/2563 31/12/2567 
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   5.3.5 เครื่องหมายการค้า 
  ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมำยกำรค้ำหลกั (Trademark) ที่จดทะเบียนเครื่องหมำย
กำรคำ้ ดงันี้ 
    5.3.5.1 เครื่องหมายการค้าท่ีได้รบัการอนุมติัแล้ว  

เครื่องหมายการค้า วนัหมดอาย ุ ประเทศ 

 5 มนีำคม 2573 ไทย 

 
24 มกรำคม 2572 ไทย 

 
24 มกรำคม 2572 ไทย 

 
29 ธนัวำคม 2567 ไทย 

 
26 กุมภำพนัธ ์2573 ไทย 

 
26 กุมภำพนัธ ์2573 ไทย 

 
26 กุมภำพนัธ ์2573 ไทย 

 
26 กุมภำพนัธ ์2573 ไทย 

 
 6 มถิุนำยน 2574 จนี 

 

20 สงิหำคม 2574 จนี 

 

9 เมษำยน 2573 ไทย 

   
  5.3.5.2 เครื่องหมายการค้าท่ีอยูร่ะหวา่งการยื่นค าขอ 
  เครือ่งหมำยกำรคำ้ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรด ำเนินกำร 

เครื่องหมายการค้า วนัท่ียื่นค าขอ ประเทศ 
 
 

 
17 กนัยำยน 2563 จนี 
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 5.3.5 สญัญาสินเช่ือ 
     ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิสนิเชือ่จำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 2 รำย โดยวงเงนิทัง้หมดเป็นของ ไอแคร ์เฮลท ์โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
     5.3.5.1 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศรายท่ี 1 

ประเภท/วตัถปุระสงค ์ วงเงิน อตัราดอกเบีย้/
ค่าธรรมเนียม 

หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนๆ 

วงเงินท่ี 1 
วงเงนิเบกิเงนิเกนิบญัช ี(O/D) 

วงเงนิ 20.00 ลำ้นบำท MOR ต่อปี - จดทะเบียนจ ำนองล ำดับสำมที่ดินโฉนด
เลขที ่37824 ต ำบลบำงไผ่ (บำงเชอืกหนัง
ฝัง่ใต้) อ ำเภอบำงแค (ภำษีเจรญิ) จงัหวดั
กรุงเทพฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง กรรมสทิธิ ์
ของ นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์

- ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดยนำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์

– 

วงเงินท่ี 2 
วงเงนิสนิเชือ่โครงกำรสนิเชือ่ (Soft 
Loan) ของธนำคำรแหง่ประเทศ
ไทย เพือ่ชว่ยเหลอืลกูคำ้ทีไ่ดร้บั
ผลกระทบจำกโควดิ 19 

วงเงนิ 3.50 ลำ้นบำท 2% ต่อปี - ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดยนำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์

– 

 
     5.3.5.2 ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศรายท่ี 2 

ประเภท/วตัถปุระสงค ์ วงเงิน อตัราดอกเบีย้/
ค่าธรรมเนียม 

หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนๆ 

วงเงินท่ี 1 
วงเงนิเบกิเงนิเกนิบญัช ี(O/D) 

วงเงนิ 1.50 ลำ้นบำท MOR ต่อปี - จดทะเบยีนจ ำนองทีด่นิโฉนดเลขที ่17344 
ต ำบลบำงไผ่  อ ำ เภอบำงแค จังหวัด
กรุ ง เทพฯ กรรมสิทธิข์อง นำงมัทยำ     
พนัธุกำนนท์ พร้อมสิง่ปลูกสร้ำงอื่นๆ บน
ทีด่นิดงักล่ำว ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/
หรอืจะมตี่อไปในภำยหน้ำ 

- ด ำรงอตัรำส่วนของหนี้สนิรวม
ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Debt to 
Equity Ratio) ไมเ่กนิกวำ่ 3 
ต่อ 1 แต่ทัง้นี้ จะตอ้งไมต่ ่ำ
กวำ่ 0 
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ประเภท/วตัถปุระสงค ์ วงเงิน อตัราดอกเบีย้/
ค่าธรรมเนียม 

หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนๆ 

- ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์

- ด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรช ำระหนี้ (DSCR: 
Debt Service Coverage 
Ratio) ไมน้่อยกวำ่ 1.25 เท่ำ 

- จัดท ำและส่งส ำ เนำงบดุล     
งบก ำไร-ขำดทุนประจ ำปี โดย
ไดร้บักำรตรวจสอบบญัชจีำก
ผู้ ต ร วจสอบบัญชีที่ ไ ด้ ร ับ
อนุญำตที่ เชื่ อถือได้ เ ป็นผู้
ตรวจสอบควำมถูกต้องให้   
แก่ผู้ให้กู้ภำยในระยะเวลำไม่
เกนิ 150 วนั นบัแต่วนัสิน้งวด
บัญชีนัน้ๆ (จำกงบกำรเงิน
ประจ ำปี 2563 ไอแคร์ เฮลท์
สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนตำมที่
ผูใ้หกู้ก้ ำหนด โดยมอีตัรำส่วน
ของหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นเท่ำกบั 2.33 เท่ำ และ
อัตรำส่วนควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ เท่ำกับ 11.53 
เท่ำ)  

วงเงินท่ี 2 
วงเงนิกูเ้พือ่ใชช้ ำระคำ่ทีด่นิ 

วงเงนิ 3.00 ลำ้นบำท MLR - 1% ต่อปี - จดทะเบยีนจ ำนองทีด่นิโฉนดเลขที ่29392, 
29393  ต ำบลบำงไผ่ (บำงเชอืกหนังฝัง่ใต)้ 
อ ำ เภอภำษี เ จริญ  จังหวัดกรุ ง เทพฯ 
กรรมสทิธิข์อง บรษิทั ไอแคร ์เฮลท์ จ ำกดั 
พร้อมสิง่ปลูกสร้ำงอื่นๆ บนที่ดนิดงักล่ำว 
ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/หรอืจะมตี่อไป
ในภำยหน้ำ 

- ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์และนำยศุภกร พนัธุกำนนท ์

วงเงินท่ี 3 
วงเงนิกูเ้พือ่ใชก้่อสรำ้งอำคำรโกดงั 

วงเงนิ 6.00 ลำ้นบำท MLR - 1% ต่อปี 

วงเงินท่ี 4 
วงเงนิตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (P/N) เพือ่
ใชใ้นกำรประกอบกจิกำร 
 

วงเงนิ 4.00 ลำ้นบำท MLR - 1% ต่อปี - จดทะเบียนจ ำนองล ำดับสำมที่ดินโฉนด
เลขที่ 17344 ต ำบลบำงไผ่ อ ำเภอบำงแค 
จงัหวดักรุงเทพฯ กรรมสทิธิข์อง นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์ 

- ผู้ใช้สินเชื่อจะใช้วงเงินได้ก็
ต่อเมื่อมีรำยได้ตำม ภพ.30 
เฉลี่ย  3 เดือนไม่ น้อยกว่ำ 
30,000,000 บำท 
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ประเภท/วตัถปุระสงค ์ วงเงิน อตัราดอกเบีย้/
ค่าธรรมเนียม 

หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนๆ 

- จดทะเบียนจ ำนองล ำดับสำมที่ดินโฉนด
เลขที ่49618 ต ำบลบำงไผ่ (บำงเชอืกหนัง
ฝัง่ใต้) อ ำเภอภำษีเจรญิ จงัหวดักรุงเทพฯ 
กรรมสทิธิข์อง นำงมทัยำ พนัธกุำนนท ์

- จดทะเบียนจ ำนองล ำดับสำมที่ดินโฉนด
เ ล ข ที่  29390, 29391 ต ำ บ ล บ ำ ง ไ ผ่        
(บำงเชือกหนังฝัง่ใต้) อ ำเภอภำษีเจริญ 
จังหวัดกรุงเทพฯ กรรมสิทธิข์อง บริษัท   
ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั 
พร้อมสิง่ปลูกสร้ำงอื่นๆ บนที่ดนิดงักล่ำว 
ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/หรอืจะมตี่อไป
ในภำยหน้ำ 

- ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์และนำยศุภกร พนัธุกำนนท ์

วงเงินท่ี 5 
วงเงนิตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (P/N) เพือ่
ใชใ้นกำรประกอบกจิกำร 
 

วงเงนิ 5.00 ลำ้นบำท MLR - 1% ต่อปี - จดทะเบียนจ ำนองล ำดับสองที่ดินโฉนด
เลขที่ 17344 ต ำบลบำงไผ่ อ ำเภอบำงแค 
จงัหวดักรุงเทพฯ กรรมสทิธิข์อง นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท์ พร้อมสิง่ปลูกสร้ำงอื่นๆ บน
ทีด่นิดงักล่ำว ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/
หรอืจะมตี่อไปในภำยหน้ำ  

- ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์

– 
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ประเภท/วตัถปุระสงค ์ วงเงิน อตัราดอกเบีย้/
ค่าธรรมเนียม 

หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนๆ 

วงเงินท่ี 6 
ว ง เ งิน ร วมสิน เ ชื่ อ เ พื่ อ ธุ ร กิ จ
คล่องตวั  
(Combined Credit Line) 

วงเงนิรวม 22.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็น 
1. สัญญำกู้ เ บิก เ งิน เกินบัญชี  

10.00 ล้ำนบำท ฉบับลงวนัที่ 
18 มถิุนำยน 2553 

 
 
 
 

MOR ต่อปี 1. จดทะเบยีนจ ำนองทีด่นิโฉนดเลขที ่49618 
ต ำบลบำงไผ่ (บำงเชอืกหนังฝัง่ใต)้ อ ำเภอ
ภำษเีจรญิ จงัหวดักรุงเทพฯ กรรมสทิธิข์อง 
นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์พรอ้มสิง่ปลกูสรำ้ง
อื่นๆ บนที่ดินดังกล่ำว ทัง้ที่มีอยู่แล้วใน
ขณะนี้ และ/หรอืจะมตี่อไปในภำยหน้ำ 

2. ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์

– 

2. สญัญำกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ี6.00 
ล้ ำนบำท ฉบับลงวันที่  26 
สงิหำคม 2556 
 

MOR ต่อปี 1. จดทะเบียนขึ้นเงินจ ำนองครัง้ที่ 1 ที่ดิน
โ ฉ น ด เ ล ข ที่  49618 ต ำ บ ล บ ำ ง ไ ผ่            
(บำงเชือกหนังฝัง่ใต้) อ ำเภอภำษีเจริญ 
จงัหวดักรุงเทพฯ กรรมสทิธิข์อง นำงมทัยำ     
พนัธุกำนนท์ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ บน
ทีด่นิดงักล่ำว ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/
หรอืจะมตี่อไปในภำยหน้ำ 

2. ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์

 

3. สญัญำกูเ้บกิเงนิเกนิบญัช ี6.00 
ล้ ำนบำท ฉบับลงวันที่  29 
เมษำยน 2557 

MOR ต่อปี 1. จดทะเบยีนขึน้เงนิจำกจ ำนองครัง้ที ่1 ทีด่นิ
โฉนดเลขที่ 29390,29391 ต ำบลบำงไผ่
(บำงเชือกหนังฝัง่ใต้) อ ำเภอภำษีเจริญ 
จังหวัดกรุงเทพฯ กรรมสิทธิข์อง บริษัท   
ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั 

2. จดทะ เบียนจ ำนองที่ดิน โฉนดเลขที่  
29390,29391 ต ำบลบำงไผ ่(บำงเชอืกหนงั
ฝัง่ใต้) อ ำเภอภำษีเจรญิ จงัหวดักรุงเทพฯ 
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ประเภท/วตัถปุระสงค ์ วงเงิน อตัราดอกเบีย้/
ค่าธรรมเนียม 

หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนๆ 

กรรมสทิธิข์อง บรษิทั ไอแคร ์เฮลท์ จ ำกดั 
พร้อมสิง่ปลูกสร้ำงอื่นๆ บนที่ดนิดงักล่ำว 
ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/หรอืจะมตี่อไป
ในภำยหน้ำ 

3. ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์

วงเงินท่ี 7 
วงเงนิตัว๋สญัญำใชเ้งนิ (P/N) เพือ่
ใชใ้นกำรประกอบกจิกำร 

วงเงนิ 15.00 ลำ้นบำท MLR - 1% ต่อปี - จดทะเบยีนจ ำนองล ำดบัสีท่ีด่นิโฉนดเลขที ่
49618 ต ำบลบำงไผ่ (บำงเชอืกหนังฝัง่ใต)้ 
อ ำ เภอภำษี เ จริญ  จังหวัดกรุ ง เทพฯ 
กรรมสทิธิข์อง นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ 

- จดทะเบยีนจ ำนองล ำดบัสีท่ีด่นิโฉนดเลขที ่
17344 ต ำบลบำงไผ่ อ ำเภอบำงแค จงัหวดั
กรุ ง เทพฯ กรรมสิทธิข์อง นำงมัทยำ     
พนัธุกำนนท ์

- จดทะเบียนจ ำนองล ำดับสองที่ดินโฉนด
เ ล ข ที่  29392, 29393 ต ำ บ ล บ ำ ง ไ ผ่        
(บำงเชือกหนังฝัง่ใต้) อ ำเภอภำษีเจริญ 
จังหวัดกรุงเทพฯ กรรมสิทธิข์อง บริษัท   
ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั 

- จดทะเบยีนจ ำนองล ำดบัสีท่ีด่นิโฉนดเลขที ่
29390, 29391 ต ำบลบำงไผ่ (บำงเชือก
หนังฝั ่งใต้)  อ ำเภอภำษีเจริญ จังหวัด
กรุงเทพฯ กรรมสิทธิข์อง บริษัท ไอแคร์ 
เฮลท์ จ ำกดั พร้อมสิง่ปลูกสร้ำงอื่นๆ บน

– 
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ประเภท/วตัถปุระสงค ์ วงเงิน อตัราดอกเบีย้/
ค่าธรรมเนียม 

หลกัประกนั เงื่อนไขอ่ืนๆ 

ทีด่นิดงักล่ำว ทัง้ทีม่อียู่แลว้ในขณะนี้ และ/
หรอืจะมตี่อไปในภำยหน้ำ 

- ค ้ำประกนัวงเงนิเตม็จ ำนวนโดย นำงมทัยำ 
พนัธุกำนนท ์และนำยศุภกร พนัธุกำนนท ์
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6.     โครงการในอนาคต 
 เพื่อทีจ่ะสำมำรถด ำเนินกำรตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้กลุ่มบรษิทั มโีครงกำรทีจ่ะขยำยสำขำรวมทัง้ปรบัปรุงสำขำเดมิ โดย
กลุ่มบรษิทั มแีผนกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล เนื่องจำกเป็นพืน้ทีท่ีม่มีลูค่ำ
ทำงกำรตลำดที่สูง โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2564 ได้พจิำรณำและอนุมตัแิผนในกำรเปิดสำขำ จ ำนวน 4 
สำขำในปี 2564  ซึง่ไดเ้ปิดสำขำแบรนด ์ฟำรแ์มกซ์ ทีโ่รบนิสนั ลำดกระบงั และ ฟำรแ์มกซ์ ทีก่รุงเทพกรฑีำ ไปแลว้ในช่วงเดอืน 
กนัยำยน-ตุลำคม 2564 ท ำใหใ้นปัจจุบนักลุ่มบรษิทั มสีำขำทัง้หมด 26 สำขำ ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564 อกี 1 สำขำคอื สำขำ   
แบรนด์ ไอแคร์ ทีม่ำร์เกต็เพลส ตลำดถนอมมติร จะเปิดในช่วงไตรมำส 4 ปี 2564 และอกี 1 สำขำแบรนด์ ไอแคร์ ทีโ่ครงกำร
ธนบุรมีำร์เกต็ จะเปิดในไตรมำส 1 ปี 2565 และในช่วงปี 2565-2567 กลุ่มบรษิทั มแีผนทีจ่ะขยำยสำขำจ ำนวน 4-5 สำขำต่อปี 
โดยเงนิลงทุนทีต่อ้งใชใ้นกำรเปิดสำขำใหม ่จะขึน้อยูก่บัขนำดของสำขำ ซึง่มรีำยละเอยีดดงันี้ 

- ขนำดเลก็ (พืน้ทีม่ขีนำดต ่ำกวำ่ 80 ตำรำงเมตร) ใชเ้งนิลงทุนประมำณ 2.00 ลำ้นบำท 
- ขนำดกลำง (พืน้ทีม่ขีนำด 80-150 ตำรำงเมตร) ใชเ้งนิลงทุนประมำณ 2.00 - 3.75 ลำ้นบำท 
- ขนำดใหญ่ (พืน้ทีม่ขีนำด 150-300 ตำรำงเมตร) ใชเ้งนิลงทุนประมำณ 3.75 - 6.00 ลำ้นบำท 
อย่ำงไรกต็ำม กำรด ำเนินกำรเปิดสำขำใหม่อำจมคีวำมล่ำชำ้ ซึง่อำจเกดิจำกปัจจยัภำยนอก เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของไวรสัโควดิ-19 หรอืกำรทีเ่จำ้ของโครงกำรสง่มอบพืน้ทีล่่ำชำ้ สง่ผลใหก้ำรด ำเนินกำรก่อสรำ้งและตกแต่งไมเ่ป็นไปตำม
แผน หรอือำจเกดิจำกปัจจยัภำยนอกอื่นๆ เช่น กำรเกดิเหตุประทว้ง กำรจลำจล ภยัพบิตัอื่นๆ ทีจ่ะมสี่วนใหก้ำรด ำเนินกำรเปิด
สำขำใหมล่่ำชำ้กว่ำก ำหนด นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทั มแีผนทีจ่ะปรบัปรุงสำขำรำ้นขำยยำเดมิอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ดงึดูดลกูคำ้ใหเ้ขำ้
มำใชบ้รกิำร โดยคำดว่ำจะใชเ้งนิลงทุนในกำรขยำยสำขำและปรบัปรุงสำขำประมำณ 60 ลำ้นบำท ภำยในปี 2567 
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7. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไมเ่ป็นคูค่วำมหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปนี้ 

1. คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของ         
ผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 

2. คดทีีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย อย่ำงมนีัยส ำคญั แต่ไม่สำมำรถประเมนิผลกระทบเป็น
 ตวัเลขได ้

3. คดทีีม่ไิดเ้กดิจำกกำรประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
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8. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 8.1  ขอ้มลูทัว่ไป 
  8.1.1 บรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์

ชือ่บรษิทั : บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
ชือ่บรษิทั (องักฤษ) : Healthlead Public Company Limited 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกจิโดยกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนั

ลงทุนในธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์  
อำหำรเสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลติภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกจิ
คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัด
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อสุขภำพ เช่น ผลิตภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
ผลติภณัฑฆ์่ำเชือ้ ผลติภณัฑส์ลำยกลิน่ และผลติภณัฑห์น้ำกำก เป็นตน้ 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 37 ซอยศริเิกษม 7 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160 
เลขทะเบยีนบรษิทั : 0107563000347 
โทรศพัท ์ : 02-118-0884 
เวบ็ไซต ์ : www.healthleadgroup.com 
ทุนจดทะเบยีน : 136,000,000 บำท (ณ วนัที ่25 มนีำคม 2564) 
ทุนช ำระแลว้ : 100,000,000 บำท (ณ วนัที ่25 มนีำคม 2564) 

 

 8.1.2 นำยทะเบยีนหลกัทรพัย ์
ชือ่บรษิทั : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 93 ถนนรชัดำภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2900-9000 
โทรสำร : 0-2900-9991 
เวบ็ไซต ์ : www.set.or.th/tsd 

 

 8.1.3 ผูส้อบบญัช ี
ชือ่บรษิทั : ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 491/27 อำคำรสลีมพลำซ่ำ ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 

10500 
โทรศพัท ์ : 0-2234-1678 
โทรสำร : 0-2237-2133 
   

 

 8.1.4 ผูต้รวจสอบภำยใน 
ชือ่บรษิทั   : บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั และ บรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ี

ออดทิ จ ำกดั 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 281/158 และ 281/160 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุร ีต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมอืง 

จงัหวดันนทบุร ี11000 
โทรศพัท ์ : 0-2526-6100 
เวบ็ไซต ์ : www.plcorporation.com 
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 8.1.5 ทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 
ชือ่บรษิทั : บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : ชัน้ 18, 25 อำคำร ด ิออฟฟิศเศส แอท เซน็ทรลัเวลิด ์ 

เลขที ่999/9 ถนนพระรำม1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์ : 0-2646-9999 
โทรสำร : 0-2646-9993 
เวบ็ไซต ์ : http://www.fnsyrus.com/th/home/ 

 

8.2  ขอ้มลูส ำคญัอื่น  -ไมม่-ี 
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ส่วนท่ี 2.3 
การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 
9.  ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 9.1 จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่25 มนีำคม 2564 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจ ำนวน 136 ลำ้นบำท และมทีุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 100 
ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 200 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนใน
ครัง้นี้ บรษิทัฯ จะมทีุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 136 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 272 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท 
   

9.2 โครงสร้างผูถ้ือหุ้น 
 9.2.1 ผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯ 
  โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่25 มนีำคม 2564 และภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

สรุปไดด้งันี้ 
รายช่ือผูถ้ือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้น

เพ่ิมทุน 
หลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิม

ทุน 
 จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์  117,375,000  58.69  117,375,000  43.15 
2. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์  65,562,500  32.78  65,562,500  24.10 
3. นพ.ธญักร พนัธุกำนนท ์  13,062,500  6.53  13,062,500  4.80 
4. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล  4,000,000  2.00  4,000,000  1.47 
รวมจ านวนหุ้ น ก่ อนการ เสนอขาย
หลกัทรพัย ์ 200,000,000 100.00 200,000,000 73.53 
จ ำนวนหุน้เสนอขำยต่อประชำชน 72,000,000 26.47 
รวมจ านวนหุ้นหลงัการเสนอขายหลกัทรพัย ์ 272,000,000 100.00 

 
9.2.2 ผูถ้ือหุ้นของบริษทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ากดั 
 โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่16 มนีำคม 2564 สรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั 649,998 100.00 
2. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ 1 0.00 
3. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล 1 0.00 

รวม 650,000 100.00 
 
9.2.3 ผูถ้ือหุ้นของบริษทั เฮลทิเนส จ ากดั 
 โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่16 มนีำคม 2564 สรุปไดด้งันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1. บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั 349,998 100.00 
2. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ 1 0.00 
3. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล 1 0.00 

รวม 350,000 100.00 
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 9.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
  -ไมม่-ี 
 
 9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  9.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เฮลทลีด จ ากดั (มหาชน) 
          บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ของบรษิทัฯ ในแต่ละปี ภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ อำจ
พจิำรณำจ่ำยเงนิปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำง
กำรเงนิ และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงนิทุนหมุนเวียนในกำรบรหิำรกิจกำร และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต รวมถึงภำวะ
เศรษฐกจิ 
 
  9.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ย (ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทิเนส) 
           บรษิทัย่อย มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
ของแต่ละบรษิทัยอ่ย ในแต่ละปี โดยจะตอ้งค ำนึงถงึผลกำรด ำเนินงำน สภำพคล่องทำงกำรเงนิ กระแสเงนิสด ฐำนะทำงกำรเงนิ ควำม
จ ำเป็นในกำรใชเ้ป็นทุนหมนุเวยีน ภำวะเศรษฐกจิ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ 
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10.  โครงสร้างการจดัการ   
10.1.1 โครงสร้างองคก์รบริษทัฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ : *บรษิทัฯ วำ่จำ้งบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั เพือ่ท ำหน้ำทีต่รวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ 
  **รกัษำกำร 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
(CEO) 

(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร 
(COO) 

(ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท)์ 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
(ภก.ภณธทั ทองสุกมำก) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
(CFO) 

(นำงอำรยำ ตนัธนสนิ) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล 
(นำงสำวบุษกร อ ำพนัขำว) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
(นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 
(นำงสำวทำทมิ ประกตินนทกำร) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยพฒันำธุรกจิ 
(CBDO) 

(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล)** 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำดและ
สง่เสรมิกำรขำย 

(ภญ.ภทัรวรรณ ศริพิงษ์วไิล) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 
(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล)** 

คณะกรรมกำรบรหิำร 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภำยใน* 
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10.1.2 คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจุฑำ* ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม้ประภสัสร ** ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
3. นำงมำรยำท ธรีโตมร** กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
4. นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์** กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
5. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 
6. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 
7. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 

หมำยเหตุ : *  ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่23 เมษำยน   
                     2563 
  ** ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2563 โดยม ี
   นำงอำรยำ ตนัธนสนิ เป็นเลขำนุกำรบรษิทั  

 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 
ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์หรอื ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ลงลำยมอืชือ่กบั ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล รวมเป็นสองคน 

และประทบัตรำส ำคญับรษิทัฯ 
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 บรษิทัฯ มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จ ำนวน 5 ครัง้ และ จ ำนวน 3 

ครัง้ ตำมล ำดบั โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มดีงันี้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ/ 
จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 
งวด 9 เดือนแรก  

ปี 2564 
1. ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจุฑำ ประธำนกรรมกำร  5/5  3/3 
2. นำงสำวอมัไพวรรณ  

ลิม้ประภสัสร 
กรรมกำรและประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

3/5  3/3 

3. นำงมำรยำท ธรีโตมร กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 3/5  3/3 
4. นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 3/5  3/3 
5. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร  5/5  3/3 
6. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 5/5  3/3 
7. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ กรรมกำรและกรรมกำรบรหิำร 5/5  3/3 
8. นำยสดุเขต กุลสำรภูษติ* กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 2/5 - 
9. นำยรฐัพงศ ์รตันหริญัญำ* กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 2/5  - 
10. นำงสำวรชัดำ สงัฆรกัษำสตัย*์ กรรมกำร 2/5  - 

หมำยเหตุ : * ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งและไดแ้สดงควำมประสงคไ์ม่ขอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผู้
ถอืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2563 
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10.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม้ประภสัสร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำงมำรยำท ธรีโตมร กรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

 
ทัง้นี้ นำงมำรยำท ธรีโตมร เป็นกรรมกำรตรวจสอบทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่พยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำร

สอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิได ้โดยนำงมำรยำท ธรีโตมร จบกำรศกึษำระดบัปรญิญำตร ีจำกคณะพำณิชยศำสตรแ์ละ
กำรบญัช ีสำขำกำรบญัช ีจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั และด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยปฏบิตักิำรของบรษิทัใหค้ ำปรกึษำ
ทำงด้ำนธุรกิจและกำรลงทุนแห่งหนึ่ง จึงมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 1 
รำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบรษิทั) 

 
โดยมนีำงอำรยำ ตนัธนสนิ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 บรษิทัฯ มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 4 ครัง้ และจ ำนวน 3 

ครัง้ ตำมล ำดบั โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มดีงันี้ 
 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 
ปี 2563 งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 

1.  นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม้
ประภสัสร* 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 3/4 3/3 

2.  นำงมำรยำท ธรีโตมร* กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 3/3 
3.  นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์* กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 3/3 
4.  ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจุฑำ** ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 1/4 - 
5.  นำยสดุเขต กุลสำรภูษติ*** กรรมกำรตรวจสอบ 1/4 - 
6.  นำยรฐัพงศ ์รตันหริญัญำ*** กรรมกำรตรวจสอบ 1/4 - 

หมำยเหตุ : *  ไดร้บักำรแต่งตัง้ตำมมตทิีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2563 
 **  ไดล้ำออกจำกต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุม

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่23 เมษำยน 2563 
 *** ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และไดแ้สดงควำมประสงคไ์มข่อกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมสำมญั

 ผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2563 
 

10.1.4 คณะกรรมการบริหาร 
บรษิทัฯ มกีรรมกำรบรหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 4 ท่ำน ประกอบดว้ย  

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำรบรหิำร 
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ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
3. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ กรรมกำรบรหิำร 
4. นำงอำรยำ ตนัธนสนิ กรรมกำรบรหิำร 

 
10.1.5 ผูบ้ริหาร  

บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยพฒันำธุรกจิ 
และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 

2.  ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร 
3.  นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
4.  นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
5.  นำงสำวทำทมิ ประกตินนทกำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 
6.  นำงสำวบษุกร อ ำพนัขำว ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล 
7.  ภก.ภณธทั ทองสกุมำก ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
8.  ภญ.ภทัรวรรณ ศริพิงษ์วไิล ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสง่เสรมิกำรตลำดและสง่เสรมิกำรขำย 

 
10.1.6 เลขานุการบริษทั ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
   10.1.6.1 เลขานุการบริษทั 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่5/2563 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิำยน 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้
มมีตแิต่งตัง้นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก ำหนด
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทั ดงันี้ 
 1. จดัท ำและเก็บรกัษำทะเบียนกรรมกำรบรษิัท หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
 2. จดัท ำระบบกำรเกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแสดงขอ้มลูดงัต่อไปนี้ รวมทัง้ดูแลใหม้ี
กำรเกบ็รกัษำเอกสำรหรอืหลกัฐำนดงักล่ำวใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบไดใ้นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่
วนัทีม่กีำรจดัท ำเอกสำรหรอืขอ้มลูดงักล่ำว 
  (1) ขอ้มลูประกอบกำรขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
  (2) งบกำรเงนิและรำยงำนเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั หรอืรำยงำนอื่นใดที่
   ตอ้งเปิดเผยตำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
  (3) ควำมเหน็ของบรษิทัเมือ่ผูท้ ำค ำเสนอซือ้หุน้ของบรษิทัจำกผูถ้อืหุน้เป็นกำรทัว่ไป 
  (4) ขอ้มูลหรอืรำยงำนอื่นใดเกี่ยวกบักจิกำรที่บรษิทัจดัท ำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรอืประชำชน
   ทัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 
  กำรเกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนขำ้งตน้ ใหห้มำยควำมรวมถงึกำรเกบ็รกัษำดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์
หรอืเกบ็ทีส่ำมำรถเรยีดดไูดโ้ดยไมม่กีำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำมระบบอื่น 
 3. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรบรษิทัหรอืผูบ้รหิำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำน
กำรมสี่วนได้เสยีซึ่งจดัท ำโดยกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรให้ประธำนกรรมกำรบรษิทัและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ 
ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรำยงำนนัน้ 
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 4. ใหค้ ำแนะน ำเบื้องต้นเกี่ยวกบัข้อกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมกำร
บรษิทัตอ้งกำรทรำบ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด และกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 
 5. จดักำรประชุมผูถ้อืหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และขอ้พงึ
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
 6. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผู้ถอืหุ้น และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ตดิตำมให้มกีำร
ปฏบิตัติำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
 7. ดูแลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 8. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรด ำเนินกำรอื่นใดใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอืตำมที่
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด และ/หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 9. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 

 
   10.1.6.2 ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ (CFO) เป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยใหร้บัผดิชอบสงูสุดใน
สำยงำนบญัชแีละกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัโดยนำงอำรยำ ตนัธนสนิ เขำ้ร่วมงำนกบักลุ่มบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2562 ทัง้นี้ 
ขอ้มลูและรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งของผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
   10.1.6.3 ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 

นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ีเป็นผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยให้ควบคุมดูแลกำรท ำบญัชขีอง    
กลุ่มบรษิทัโดยนำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ เขำ้ร่วมงำนในดำ้นกำรท ำบญัชขีองกลุ่มบรษิทัตัง้แต่วนัที ่8 มถิุนำยน 2563 ทัง้นี้ ขอ้มลู
และรำยละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งของผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยโดยตรงในกำรควบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีปรำกฏในเอกสำรแนบ 1 

 
10.1.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  10.1.7.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 
ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 บรษิทัฯ มกีำรจ่ำยคำ่เบีย้ประชุมใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตำม

รำยละเอยีดดงันี้                                                                                                                
 (หน่วย : บำท) 

ช่ือ-สกลุ 
ปี 2563 

งวด 9 เดือนแรก 
ปี 2564 

1. ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจุฑำ 85,000.00 60,000.00 
2. นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม้ประภสัสร 75,000.00 75,000.00 
3. นำงมำรยำท ธรีโตมร 60,000.00 60,000.00 
4. นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์ 60,000.00 60,000.00 
5. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ - - 
6. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล - - 
7. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ - - 
8. นำยสดุเขต กุลสำรภูษติ 20,000.00 - 
9. นำยรฐัพงศ ์รตันหริญัญำ 20,000.00 - 
10. นำงสำวรชัดำ สงัฆรกัษำสตัย ์ - - 

รวม 320,000.00 255,000.00 
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ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เมื่อวนัที่ 9 มีนำคม 2564 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจ ำปี 2564 ดงันี้ 

คำ่เบีย้ประชุม 

ต าแหน่ง เบีย้ประชุม / คน / ครัง้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ  
- ประธำนกรรมกำรบรษิทั 20,000 
- กรรมกำรบรษิทั 10,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 
- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

 

คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 กลุ่มบริษัท จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ ำนวน 10.93        

ลำ้นบำท และจ ำนวน 8.92 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ค่ำตอบแทนดงักล่ำวรวมถงึเงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบเขำ้กองทุนส ำรอง
เลีย้งชพี คำ่คอมมชิชัน่ 
 

ปี จ านวนผูบ้ริหาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท) 
2563 9 10,925,713.50 

งวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 9 8,919,334.90 
หมำยเหตุ : คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร นบัรวมคำ่ตอบแทนของ ภญ. มทัยำ พนัธุกำนนท ์ซึง่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 

  10.1.7.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2563 ไดม้มีตจิดัสรรหุน้สำมญัใหม่
เพิม่ทุนจ ำนวน 7,200,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.65 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ใหแ้ก่
ประชำชนในครัง้นี้ เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 9.80 
บำท ซึง่เป็นรำคำเดยีวกนักบัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ประชำชน และเสนอขำยพรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชน 
 ทัง้นี้ รำยละเอยีดของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรและจองซื้อหุน้มี
ดงันี้ 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ท่ีได้รบัการ
จดัสรร 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น

สามญัท่ีเสนอ
ขายในครัง้น้ี 

ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจุฑำ ประธำนกรรมกำร  150,000 0.21 
นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม้ประภสัสร กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 150,000 0.21 
นำงมำรยำท ธรีโตมร กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 150,000 0.21 
นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์ กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 150,000 0.21 
ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำร  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยพฒันำธุรกจิ 
และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 

800,000 1.11 

ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย
ปฏบิตักิำร 

446,300 0.62 
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ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ท่ีได้รบัการ
จดัสรร 

ร้อยละของ
จ านวนหุ้น

สามญัท่ีเสนอ
ขายในครัง้น้ี 

นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 446,200 0.62 
นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี 10,300 0.01 
ภก.ภณธทั ทองสกุมำก ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 102,100 0.14 
ภญ.ภทัรวรรณ ศริพิงษ์วไิล ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสง่เสรมิกำรตลำดและ

สง่เสรมิกำรขำย 
56,200 0.08 

 
   10.1.7.3 นโยบายและวิธีการก าหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ 

บรษิทัฯ พจิำรณำใหโ้ครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรมคีวำมเหมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ น ำพำองค์กรให้ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยทัง้ระยะสัน้และระยะยำว ซึ่งค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรจะตอ้งสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้ำหมำยระยะยำวของกลุ่มบรษิทัประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที ่ขอบเขตของบทบำทและ
ควำมรบัผดิชอบ รวมถึงประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบัจำกกรรมกำรแต่ละคน ทัง้นี้ จะอยู่ในลักษณะที่เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัที่
ปฏบิตัอิยู่ในอุตสำหกรรม โดยผูถ้อืหุน้จะเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
ไม่อยู่ในระดบัที่สูงเกินไป โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำตอบแทนที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละคน  

10.1.8 บคุลากร  
  10.1.8.1 จ านวนบคุลากร 

ณ สิน้ปี 2562 ณ สิน้ปี 2563 และ ณ สิน้งวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 บรษิทัฯ มพีนกังำนรวมทัง้สิน้ จ ำนวน 17 คน 
จ ำนวน 22 คน และจ ำนวน 27 คน ตำมล ำดบั (ไมน่บัรวมผูบ้รหิำร) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกัไดด้งันี้ 

 
สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2562 ปี 2563 
งวด 9 เดือนแรก 

ปี 2564 
1. ฝ่ำยบญัช ี 5 8 9 
2. ฝ่ำยกำรเงนิ 4 5 7 
3. ฝ่ำยพฒันำบุคคล 2 5 5 
4. ฝ่ำย IT 2 2 2 
5. ฝ่ำยกำรตลำดและสง่เสรมิกำรขำย 2 2 4 
6. ฝ่ำยปฏบิตักิำร 1 - - 
7. ฝ่ำยจดัซือ้ 1 - - 

รวม 17 22 27 
 

  10.1.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
-ไมม่-ี 
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  10.1.8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 
คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2562 – 2563 และงวด 9 เดอืนแรกปี 2564 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร

ของบรษิทัฯ) จ ำนวน 4.64 ล้ำนบำท จ ำนวน 6.62 ล้ำนบำท และจ ำนวน 6.37 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของ
เงนิเดอืน ค่ำคอมมชิชัน่ ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงนิสมทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี (กองทุนส ำรอง
เลี้ยงชพีของกลุ่มบรษิทั บรหิำรจดักำรโดยกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีอยุธยำมำสเตอรฟั์นด ์โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน กรุงศร ี
จ ำกดั ซึง่คณะกรรมกำรกองทุนประกอบดว้ย กรรมกำรกองทุนฝ่ำยนำยจำ้งคอื นำยธชัพล ชลวฒันสกุล และนำยศุภกร พนัธุกำนนท ์
และกรรมกำรกองทุนฝ่ำยลกูจำ้งคอื นำยภณธทั ทองสกุมำก และนำงสำว ภทัรวรรณ ศริพิงษ์วไิล) 

 
คำ่ตอบแทนอื่น 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2563 ไดม้มีตจิดัสรรหุน้สำมญัใหม่เพิม่ทุน

จ ำนวน 7,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่
ประชำชนในครัง้นี้ เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 9.80 
บำท ซึง่เป็นรำคำเดยีวกนักบัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ประชำชน และเสนอขำยพรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชน 

ทัง้นี้ ไมม่พีนกังำนรำยใดไดร้บักำรจดัสรรหุน้เกนิกวำ่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยในครัง้นี้ 
 

  10.1.8.4 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 
-ไมม่-ี 
 

  10.1.8.5 ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้ริหารและสหภาพแรงงาน 
-ไมม่-ี 
 

  10.1.8.6 นโยบายการพฒันาบคุลากรของกลุ่มบริษทั  
กลุ่มบริษัทมุ่งมัน่ประกอบธุรกิจตำมแบบอย่ำงบรรษัทภิบำล โปร่งใส เป็นธรรม รบัผิดชอบต่อสงัคม 

วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม ควบคู่กบักำรเสรมิสรำ้งพฒันำศกัยภำพใหแ้ก่บุคลำกรสู่ควำมเป็นเลศิในทุกดำ้น กลุ่มบรษิทัตระหนกั
ดวี่ำบุคลำกรเป็นทรพัยำกรทีม่คี่ำและเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนองคก์ร โดยมุ่งเน้นพฒันำบุคลำกรใหเ้ป็นผูท้ีม่คีุณภำพ มี
คุณธรรม จรยิธรรม ยดึมัน่ในควำมซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวำมรบัผดิชอบต่อองคก์รและสงัคม นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัยงัสนับสนุนให้
พนกังำนมสีว่นรว่มในกำรชว่ยเหลอืสงัคม (Corporate Social Responsibility) ซึง่กลุ่มบรษิทัเชือ่วำ่กำรพฒันำพนกังำนใหเ้ป็นคน
ด ีมคีวำมสำมำรถ จะช่วยส่งเสรมิใหอ้งค์กรเตบิโตก้ำวหน้ำอย่ำงยัง่ยนื กลุ่มบรษิทัไดพ้ฒันำงำนทรพัยำกรบุคคลในดำ้นต่ำงๆ 
เพือ่สนบัสนุนธุรกจิของกลุ่มบรษิทัใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ ดงันี้ 

1. กำรพฒันำผูบ้รหิำร 
 1.1. กลุ่มบริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ด้ำนบริหำร

ทรพัยำกรและดำ้นกำรบรหิำรจดักำร ใหม้กีำรอบรมหวัขอ้เรือ่งหลกัสตูรดำ้นกำรบรหิำรจดักำร Management  
 1.2. กลุ่มบรษิัทจดัให้มกีำรประชุมผู้บริหำรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรด ำเนินงำนและแบ่ งปัน

ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
2. กำรบรหิำรงำนบุคคล 
 กลุ่มบรษิทัจะคดัสรร ส่งเสรมิ ดูแล พนักงำนทีม่ทีกัษะควำมรูแ้ละควำมสำมำรถ มคีุณธรรม จรยิธรรม 

และกระตุน้ใหพ้นักงำนใชค้วำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล เพื่อที่กลุ่มบรษิทัจะไดด้ ำเนิน
ธุรกจิให้บรรลุเป้ำหมำย และจุดประสงค์ตำมทีก่ ำหนดไว้ และเพื่อให้เป้ำหมำยในกำรบรหิำรบุคลำกรของกลุ่มบรษิทับรรลุผล  
กลุ่มบรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยดงัต่อไปนี้ เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของกลุ่มบรษิทั 
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 2.1. พนกังำนทุกคนจะไดร้บักำรปฏบิตัอิยำ่งยุตธิรรม 
 2.2. กำรคดัสรรเพื่อจำ้งบุคคลเพื่อเขำ้รบัต ำแหน่งในกลุ่มบรษิทัจะกระท ำอย่ำงยุตธิรรม โดยค ำนึงถงึ

คุณสมบตัขิองแต่ละต ำแหน่ง ทกัษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และคุณสมบตัอิื่นทีจ่ ำเป็นส ำหรบังำน พนักงำนจะไดร้บักำรแต่งตัง้ใน
ต ำแหน่งทีเ่หมำะสมหรอืหน้ำที ่และอำจมกีำรสบัเปลีย่นหรอืทดแทนเพือ่ควำมเหมำะสมแก่กรณี 

 2.3. กลุ่มบรษิทัตระหนักดวี่ำกำรสื่อสำรทีด่สีง่ผลถงึควำมมปีระสทิธภิำพ และควำมสมัพนัธอ์นัดใีนกำร
ร่วมกนัท ำงำน ดงันัน้กลุ่มบรษิทัจะส่งเสรมิใหพ้นักงำนไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในโอกำสทีเ่หมำะสมและใหไ้ดข้อ้มลูมำกทีส่ดุเท่ำที่
จะท ำได ้

 2.4. กลุ่มบรษิทัจะพจิำรณำก ำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนอย่ำงยุตธิรรม ตำมสภำพและ
ลกัษณะของงำนผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน 

 2.5. กลุ่มบริษัทจะมกีำรประเมนิผลกำรท ำงำนพนักงำนในทุกระดบัชัน้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรท ำงำนและเพิม่ขดีควำมสำมำรถหลกัใหก้บัพนักงำนแต่ละคน พรอ้มทัง้ใหค้ ำแนะน ำปรกึษำและจดัท ำ
แผนพฒันำบุคลำกรส ำหรบัพนกังำนตำมผลลพัธท์ีไ่ดจ้ำกกำรประเมนิ 

3. กำรพฒันำบุคลำกร  
 กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยพฒันำศกัยภำพทกัษะควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนใหก้บัพนักงำนอย่ำง

เหมำะสมและต่อเนื่อง เพือ่ใหพ้นกังำนมทีกัษะดำ้นควำมคดิ ทกัษะดำ้นบุคคล และทกัษะดำ้นเทคนิคกำรท ำงำน ดงันี้ 
 3.1. ทกัษะควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนให้กบัพนักงำนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้

พนกังำนมทีกัษะดำ้นควำมคดิ ทกัษะดำ้นบุคคล และทกัษะดำ้นเทคนิคกำรท ำงำน ดงันี้ 
• ต ำแหน่งเภสชักร อบรมควำมรูเ้ภสชักร อบรมเรือ่งกำรบรกิำร Service Mind   
• แผนกทรพัยำกรบุคคล อบรมควำมรูเ้รื่องกฎหมำยแรงงำน, อบรมกฎหมำยประกนัสงัคม -

กองทุนทดแทน  
• แผนกบญัช-ีกำรเงนิ อบรมเรือ่งมำตรฐำนบญัช,ี อบรมเรือ่งควำมรูเ้รือ่งภำษอีำกรต่ำงๆ  
• แผนกกำรตลำด อบรมเรือ่งกำรตลำดขัน้พืน้ฐำน กำรเพิม่ยอดขำย  
• แผนกจดัซือ้ อบรมกำรลดตน้ทุนกำรจดัซือ้  
• ต ำแหน่งพนกังำนรำ้นยำ อบรมเรือ่งกำรบรกิำร Service Mind เทคนิคกำรขำยอยำ่งมอือำชพี 
• แผนกคลงัสนิคำ้-ขนสง่ อบรมเรือ่งกำรจดัคลงัสนิคำ้อยำ่งไรใหม้ปีระสทิธภิำพ  
• แผนกเทคโนโลยสีำรสนเทศ อบรมเรือ่งระบบเครอืขำ่ยคอมพวิเตอร์ Network & Security 
• ต ำแหน่งแมบ่ำ้น อบรมเรือ่งกำรบรกิำร Service Mind   
• ต ำแหน่งธุรกำร อบรมเรือ่งกำรพฒันำงำนระบบธุรกำร 

 3.2. กำรฝึกอบรมภำยนอก (External Training) เพื่อพฒันำศักยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
ลกัษณะงำนทีเ่หมำะสม โดยสง่พนกังำนเขำ้รบักำรอบรมหรอืสมัมนำหลกัสตูรต่ำงๆ กบัสถำบนัจดัอบรมภำยนอก รวมทัง้มกีำรสง่
พนกังำนไปดงูำนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ 

 3.3. กำรฝึกอบรมภำยใน (In-house Training) เพือ่พฒันำแนวคดิ ศกัยภำพ ควำมรู ้และควำมสำมำรถ
ในกำรปฏบิตังิำน ตลอดจนใหส้อดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององคก์รและสภำวกำรณ์กำรแขง่ขนัในปัจจุบนั 

 3.4. แผนก ำลงัคนส ำรองและกำรสบืทอดต ำแหน่ง กลุ่มบรษิทัมนีโยบำยในกำรจดัเตรยีมแผนก ำลงัคน
ส ำรองเพื่อรองรบัสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หรอืควำมเปลีย่นแปลงทีอ่ำจเกดิขึน้ เพื่อสรำ้งควำมมัน่คงและท ำใหง้ำนของกลุ่มบรษิทัยงัคง
สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว ้รวมทัง้ลดควำมเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้ใหล้ดน้อยทีสุ่ด โดยกลุ่มบรษิทัมกีำรเตรยีมกำรจดั
แผนก ำลงัคนส ำรองดงัต่อไปนี้ 

• กำรก ำหนดเวลำแจง้ลำออกล่วงหน้ำของพนักงำน ใหม้เีวลำแจง้ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วนั 
เพือ่ใหท้ำงกลุ่มบรษิทัมเีวลำเพยีงพอในกำรหำก ำลงัคนมำทดแทน  

• มกีำรก ำหนด Job Description ของทุกต ำแหน่งงำน เพือ่เป็นแนวทำงในกำรคดัเลอืกบุคคลที่
เหมำะสมทีจ่ะมำรบัต ำแหน่งสบืทอดต่อไป  
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• มีกำรจัดประเมินผลของแต่ละต ำแหน่งงำน และใช้ผลประเมินเป็นแนวทำงในกำรจัด
แผนพฒันำก ำลงัคนส ำรองเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบัทีจ่ะสบืทอดต ำแหน่งในอนำคต  

• มกีำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลกรเพือ่เตรยีมควำมพรอ้มในกำรสบืทอดต ำแหน่ง โดยจดัใหม้กีำร
ฝึกอบรมภำยในเพื่อใหพ้นักงำนไดเ้พิม่ทกัษะควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หม้ ี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ โดยจดัแผนพฒันำให้สอดคลอ้งกบั Job Description ของต ำแหน่งที่
จะสบืทอด  
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10.2.1 โครงสร้างองคก์ร บริษทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ากดั (“ไอแคร ์เฮลท”์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
(CEO) 

(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
(CFO) 

(นำงอำรยำ ตนัธนสนิ) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 
(นำงสำวทำทมิ ประกตินนทกำร) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
(นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล 
(นำงสำวบุษกร อ ำพนัขำว) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
(ภก.ภณธทั ทองสุกมำก) 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร 
(COO) 

(ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท)์ 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 
(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล)* 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ 
(นำยต่อวงศ ์ทองประสม) 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยคลงัสนิคำ้ 
(นำยพนัธเ์ลศิ แซ่ลี)้ 

คณะกรรมการบริษทั 

หมำยเหตุ : *รกัษำกำร 
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10.2.2 คณะกรรมการบริษทัของ ไอแคร ์เฮลท ์
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 
2.  ภก.ศุภกร พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 
3.  ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำร 

 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั 
ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์หรอื ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ลงลำยมอืชือ่กบั ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล รวมเป็นสองคน 

และประทบัตรำส ำคญัของ ไอแคร ์เฮลท ์
 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 ไอแคร ์เฮลท ์มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจ ำนวน 14 ครัง้ และจ ำนวน 

7 ครัง้ ตำมล ำดบั โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มดีงันี้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ/ 
จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 
งวด 9 เดือนแรก 

ปี 2564 
1.  ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 14/14 7/7 
2.  ภก.ศุภกร พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 14/14 7/7 
3.  ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำร 14/14 7/7 
4.  นำงสำวรชัดำ สงัฆรกัษำสตัย1์ กรรมกำร 6/14 - 

หมำยเหตุ : - 1 ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และไดแ้สดงควำมประสงคไ์มข่อกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมสำมญั 
                   ผูถ้อืหุน้ของ ไอแคร ์เฮลท ์ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2563 

 
10.2.3 ผูบ้ริหาร ไอแคร ์เฮลท ์

ไอแคร ์เฮลท ์มผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 
2. ภก.ศภุกร พนัธุกำนนท ์ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร 
3. นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
4. นำยภณธทั ทองสกุมำก ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
5. นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
6. นำงสำวทำทมิ ประกตินนทกำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 
7. นำงสำวบษุกร อ ำพนัขำว ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล 
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10.2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ไอแคร ์เฮลท ์
  10.2.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 
ไอแคร ์เฮลท ์ไมม่นีโยบำยในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมกำร 
 
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 
ผูบ้รหิำรของ ไอแคร ์เฮลท ์ทัง้ 7 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  
 

  10.2.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 - ไมม่ ี-  

10.2.5 บคุลากร ไอแคร ์เฮลท ์
  10.2.5.1 จ านวนบคุลากร 

ณ สิน้ปี 2561 – 2563 และ ณ สิน้งวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 ไอแคร ์เฮลท์ มพีนักงำนรวมทัง้สิน้จ ำนวน 89 คน 
จ ำนวน 171 คน จ ำนวน 199 คน และ จ ำนวน 200 คน ตำมล ำดบั (ไมน่บัรวมผูบ้รหิำร) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกัไดด้งันี้ 

 
สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 งวด 9 เดือนแรก 
ปี 2564 

1. ฝ่ำยปฏบิตักิำร 66 145 166 168 
2. ฝ่ำยคลงัสนิคำ้และขนสง่สนิคำ้ 15 23 27 27 
3. ฝ่ำยจดัซือ้ 1 2 4 4 
4. ฝ่ำยพฒันำบุคคล 3 1 2 1 
5. ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 4 - - - 

รวม 89 171 199 200 
หมำยเหต ุ: กลุ่มบรษิทั ไดท้ ำกำรโอนยำ้ยธรุกจิรำ้นขำยยำ Pharmax จำก เฮลทเินส มำ ไอแคร ์เฮลท ์ในไตรมำส 3 ปี 2562 

 
  10.2.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

-ไมม่-ี 
 
  10.2.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2562 - 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ไอแคร์ เฮลท์ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวม

ผูบ้รหิำร) จ ำนวน 45.26 ลำ้นบำท จ ำนวน 77. 04 ลำ้นบำท และจ ำนวน 58.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นค่ำตอบแทนในรปูของ
เงนิเดอืน คำ่คอมมชิชัน่ คำ่ล่วงเวลำ โบนสั เงนิสมทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี  

 
คำ่ตอบแทนอื่น 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2563 ของบรษิทัฯ ไดม้มีตจิดัสรรหุน้สำมญั

ใหม่เพิม่ทุนจ ำนวน 7,200,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.65 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้
ใหแ้ก่ประชำชนในครัง้นี้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในรำคำเสนอขำยหุน้
ละ 9.80 บำท ซึ่งเป็นรำคำเดยีวกนักบัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ประชำชน และเสนอขำยพรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
ประชำชน 

ทัง้นี้ ไม่มพีนักงำนรำยใดของ ไอแคร ์เฮลท์ ไดร้บักำรจดัสรรหุน้เกนิกว่ำรอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้สำมญัที่
เสนอขำยในครัง้นี้ 
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10.3.1 โครงสร้างองคก์ร บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั (“เฮลทิเนส”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
(CEO) 

(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล) 

คณะกรรมการบริษทั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยพฒันำธุรกจิ 
(CBDO) 

(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล)* 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
(CFO) 

(นำงอำรยำ ตนัธนสนิ) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 
(นำงสำวทำทมิ ประกจินนทกำร) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล 
(นำงสำวบุษกร อ ำพนัขำว) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
(นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ) 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 
(ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล)* 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำดและ 
พฒันำผลติภณัฑ ์

(นำงสำวสุทธนิีย ์วงศต์ัง้ตน้) 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยจดัซือ้ 
(นำงสำวสุณีวรรณ วณิชลกัษม)ี 

หมำยเหตุ : *รกัษำกำร 
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10.3.2 คณะกรรมการบริษทัของ เฮลทิเนส 
คณะกรรมกำรบรษิทั มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ทำ่น ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 
2.  ภก.ศุภกร พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 
3.  ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำร 

 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั 
ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์หรอื ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ลงลำยมอืชือ่กบั ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล รวมเป็นสองคน 

และประทบัตรำส ำคญัของ เฮลทเินส  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 
ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 เฮลทเินส มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัจ ำนวน 5 ครัง้ และจ ำนวน 4 

ครัง้ ตำมล ำดบั โดยรำยละเอยีดกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มดีงันี้ 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ/ 
จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 
งวด 9 เดือนแรก 

ปี 2564 
1.  ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 5/5 4/4 
2.  ภก.ศุภกร พนัธกุำนนท ์ กรรมกำร 5/5 4/4 
3.  ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล กรรมกำร 5/5 4/4 
4.  นำงสำวรชัดำ สงัฆรกัษำสตัย1์ กรรมกำร 2/5 - 

หมำยเหตุ : - 1 ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และไดแ้สดงควำมประสงคไ์มข่อกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตำมมตทิีป่ระชุมสำมญั  
                   ผูถ้อืหุน้ของ ไอแคร ์เฮลท ์ประจ ำปี 2563 เมือ่วนัที ่30 เมษำยน 2563 

 
10.3.3 ผูบ้ริหาร เฮลทิเนส 

เฮลทเินส มผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 5 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

รกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยพฒันำธุรกจิ 
และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 

2. นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
3. นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี
4. นำงสำวทำทมิ ประกตินนทกำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 
5. นำงสำวบษุกร อ ำพนัขำว ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล 

 
 
 
 



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)              
        

 
สว่นที ่2 หน้ำ 78 

 

10.3.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารบริษทั เฮลทิเนส 
  10.3.4.1 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 
เฮลทเินส ไมม่นีโยบำยในกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมกำร 
 
คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 
ผูบ้รหิำรของ เฮลทเินส ทัง้ 5 ท่ำน ด ำรงต ำแหน่งเป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ  
 

  10.3.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 - ไมม่ ี- 

10.3.5 บคุลากร เฮลทิเนส 
  10.3.5.1 จ านวนบคุลากร 

ณ สิ้นปี 2561 – 2563 และ ณ สิ้นงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 เฮลทเินส มพีนักงำนรวมทัง้สิ้นจ ำนวน 75 คน 
จ ำนวน 2 คน จ ำนวน 3 คน และจ ำนวน 3 คน ตำมล ำดบั (ไมน่บัรวมผูบ้รหิำร) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกัไดด้งันี้ 

 
สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
งวด 9 เดือนแรก 

ปี 2564 
1. ฝ่ำยปฏบิตักิำรสำขำ 70 - - - 
2. ฝ่ำยจดัซือ้ 2 1 2 2 
3. ฝ่ำยพฒันำบุคคล - 1 1 1 
4. ฝ่ำยกำรตลำดและสง่เสรมิกำรขำย 1 - - - 
5. ฝ่ำย IT 2 - - - 

รวม 75 2 3 3 
หมำยเหต ุ: กลุ่มบรษิทั ไดท้ ำกำรโอนยำ้ยธรุกจิรำ้นขำยยำ Pharmax จำก เฮลทเินส มำ ไอแคร ์เฮลท ์ในไตรมำส 3 ปี 2562 

 
  10.3.5.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

-ไมม่-ี 
 
  10.3.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2562 - 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 เฮลทเินส จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้รหิำร) 

จ ำนวน 17.00 ล้ำนบำท จ ำนวน 0.70 ล้ำนบำท และจ ำนวน 0.85 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงนิเดอืน ค่ำ
คอมมชิชัน่ คำ่ล่วงเวลำ โบนสั เงนิสมทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชพี  

 
คำ่ตอบแทนอื่น 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่1 ธนัวำคม 2563 ของบรษิทัฯ ไดม้มีตจิดัสรรหุน้สำมญั

ใหม่เพิม่ทุนจ ำนวน 7,200,000 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.65 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้
ใหแ้ก่ประชำชนในครัง้นี้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในรำคำเสนอขำยหุน้
ละ 9.80 บำท ซึ่งเป็นรำคำเดยีวกนักบัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ประชำชน และเสนอขำยพรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่
ประชำชน 

ทัง้นี้ ไม่มพีนักงำนรำยใดของ เฮลทเินส ได้รบักำรจดัสรรหุ้นเกนิกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัที่
เสนอขำยในครัง้นี้ 
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11.  การก ากบัดแูลกิจการ   
 11.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีวำ่เป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะชว่ยสง่เสรมิกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยใหม้ปีระสทิธภิำพ เกดิควำมโปรง่ใส เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และกำรเตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื ซึง่จะน ำไปสู่ควำมเชือ่มัน่ของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ำยว่ำกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย กระท ำดว้ยควำมเป็น
ธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่ำยตัง้แต่พนักงำน นักลงทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้ 
คณะกรรมกำรบรษิทั จงึเหน็ควรใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรขึน้ โดยยดึหลกัปฏบิตัแิละแนวปฏบิตัติำมหลกักำร
ก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึ่งจดัท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยว่ำด ำเนินกำรดว้ยควำม
เป็นธรรม โปรง่ใส และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย ดงันี้ 

 
หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยัง่ยืน 
 เพื่อให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ได้เขำ้ใจในบทบำทและตระหนักถึงหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบใน

ฐำนะผูน้ ำองค์กร บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดม้กีำรก ำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ไวอ้ยำ่งชดัเจน นอกเหนือจำกหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำยซึง่ก ำหนดใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย มอี ำนำจและหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท 
และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซื่อสตัยส์จุรติแลว้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดก้ ำหนดให้
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย นโยบำย 
ทศิทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึกำรก ำกบัดูแลและ
ตดิตำมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด ตลอดจนประเมนิผลกำร
ปฏบิตังิำนและดแูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว  

 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะท ำงำนเพื่อท ำหน้ำทีส่นับสนุน ตรวจสอบ 
และก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนและกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด โดยประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และคณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งไว้
อยำ่งชดัเจน ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำกฎบตัรส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัฯ คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และด ำเนินกำรใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยไดร้บัทรำบเกี่ยวกบักฎบตัรดงักล่ำว บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้กีำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำวทุกปี
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่จะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้กีำรจดัท ำจรยิธรรมทำงธุรกจิและนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรเพื่อเป็น
แนวปฏบิตัใินกำรก ำกบัดูแลกจิกำรใหม้กีำรประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ี
สว่นไดเ้สยี และด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง  

 
หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กรที่ชดัเจนและเหมำะสมกบัองค์กร เพื่อ
สือ่สำรใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยเขำ้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร และเพือ่ใหบุ้คลำกรในทุกระดบัขององคก์ร
ยดึถอืเป็นหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบำยทีจ่ะทบทวนและพจิำรณำก ำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมำณทุกปีเพื่อให้
มัน่ใจว่ำแผนกลยุทธแ์ละงบประมำณดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิและศกัยภำพขององคก์ร รวมถงึส่งเสรมิใหม้กีำรสรำ้ง
นวตักรรมและน ำนวตักรรมและเทคโนโลยมีำใชใ้นกจิกำร  

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัมหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนให้
เป็นไปตำมกลยุทธแ์ละงบประมำณทีก่ ำหนด รวมทัง้ก ำกบัดูแลกำรจดัสรรทรพัยำกรทีส่ ำคญั 
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หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  
 บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรใหเ้หมำะสมสอดคลอ้งกบัธุรกจิและขนำดของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย และเป็นตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด โดยองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะมสีดัส่วนระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็น
ผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรทีส่ะทอ้นอ ำนำจทีถ่่วงดุลอยำ่งเหมำะสม และต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรของบรษิทัฯ จะไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกนั เพือ่ใหเ้กดิควำมชดัเจนใหด้ำ้นควำมรบัผดิชอบระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบั
ดูแลและกำรบรหิำรงำนประจ ำ  

 ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ ก ำหนดให้
กรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในปีนัน้ๆ โดยบรษิทัฯ ก ำหนดจะจดัใหม้ี
ประชุมคณะกรรมกำรไมน้่อยกวำ่ 4 ครัง้ต่อปี  

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะท ำหน้ำทีใ่นกำรสรรหำบุคคลซึง่มคีวำมรูค้วำมช ำนำญและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมและ
สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีท่ีเ่ป็นประโยชน์กบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ และภำยหลงัทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
แลว้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลของกรรมกำรและผูบ้รหิำร อำท ิอำยุ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ สดัส่วนกำรถอืหุน้ จ ำนวนปีที่
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ กำร
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร
ชุดยอ่ยในรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 

 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัเพื่อดูแลและใหค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเกีย่วกบักำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดูแลใหม้กีำรปฏบิตัอิยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ และ
รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัของบรษิทัฯ และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดูแลประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมติ
ของทีป่ระชุมดงักล่ำว รวมถงึหน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 
หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

 บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดแผนผูส้บืทอดต ำแหน่งส ำหรบัต ำแหน่งผูบ้รหิำรทีส่ ำคญัรวมถงึต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำรไวอ้ย่ำงชดัเจน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิเป็นไปอยำ่งต่อเนื่อง และมนีโยบำยทีจ่ะจ่ำยค่ำตอบแทนใหเ้หมำะสมเพื่อเป็นแรงจงูใจ
ใหก้บัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรทีม่คีวำมส ำคญักบัองคก์รมคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

 บรษิทัฯ มนีโยบำยจะจดัใหม้กีำรเสรมิควำมรูใ้หแ้ก่กรรมกำร และผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั โดยจดัสรรใหแ้ต่ละท่ำนเขำ้รว่ม
กำรอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสรมิสร้ำงควำมรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจดัให้มโีครงกำรส ำหรบัพฒันำผู้บรหิำรเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพจิำรณำประกอบแผนกำรสบืทอดงำน 

 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะจดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและผู้บรหิำรที่
ส ำคญัทุกปี เพือ่เป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำจ่ำยคำ่ตอบแทน และพฒันำขดีควำมสำมำรถเพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน 

 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กร ส่งเสริมกำรสร้ำงนวตักรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัทัง้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ค ำนึงถงึกำรพฒันำคุณภำพของกำรใหบ้รกิำร กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์กำรค ำนึงถงึสิง่แวดลอ้ม และควำมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคมมำโดยตลอด ทัง้นี้เพือ่สรำ้งควำมสมดุลระหวำ่งผลก ำไรทำงธุรกจิและกำรตอบแทนสูส่งัคม  
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยใน หรอืผูม้สี่วน
ได้เสยีภำยนอก ทัง้นี้ เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจอันดแีละกำรร่วมมอืกนัระหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และผูม้สี่วนได้เสยี อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิและสรำ้งควำมเชื่อมัน่รวมทัง้เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในระยะ
ยำว บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
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ผูถ้ือหุ้น  : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพฒันำองค์กร
ใหม้กีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื และต่อเนื่อง เพื่อสรำ้งผลตอบแทนทีเ่หมำะสมใหก้บัผูถ้อืหุน้และ
เพือ่เพิม่มลูคำ่ของบรษิทั และสง่ผลใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัผลตอบแทนสงูสดุ โดยก ำหนดใหก้รรมกำร 
ผูบ้รหิำร และพนักงำนจะตอ้งปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์ุจรติ 
หลกีเลีย่งกำรกระท ำใด ๆ ทีจ่ะเขำ้ขำ่ยมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 

พนักงาน  : บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตักิบัพนักงำนทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทยีม เป็นธรรม และ
ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคน และสวสัดิกำรที่
เหมำะสม ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพฒันำทกัษะใน
กำรท ำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพสงู รวมทัง้มกีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีส ำหรบัพนกังำนและเปิด
โอกำสใหพ้นกังำนมโีอกำสพฒันำทกัษะกำรท ำงำนในดำ้นต่ำงๆ อกีดว้ย 

ลกูค้า  : บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค ำนึงถงึสขุภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเกบ็รกัษำขอ้มลู
ลูกคำ้ กำรบรกิำรหลงักำรขำยตลอดช่วงอำยุสนิคำ้และบรกิำร กำรตดิตำมวดัผลควำมพงึพอใจ
ของลูกคำ้เพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงสนิคำ้และบรกิำรรวมทัง้กำรโฆษณำประชำสัมพนัธ์และกำร
ส่งเสรมิกำรขำย (sales conduct) โดยกระท ำอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ ไม่ท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจ
ผดิหรอืใชป้ระโยชน์จำกควำมเขำ้ใจผดิของลกูคำ้ 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี :  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มคีวำมรบัผดิชอบต่อคู่คำ้ โดยมกีระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้งและเงื่อนไข
สญัญำหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม กำรช่วยใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถใน
กำรผลติและใหบ้รกิำรใหไ้ดม้ำตรฐำน ชี้แจงและดูแลใหคู้่คำ้เคำรพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัติ่อ
แรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึตดิตำมตรวจสอบและ
ประเมนิผลคูค่ำ้เพือ่พฒันำกำรประกอบธุรกจิระหวำ่งกนัอยำ่งยัง่ยนื 

คู่แข่ง   :  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำม
ไดเ้ปรยีบทำงกำรแข่งขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม ประพฤตติำมกรอบกตกิำกำรแข่งขนัทีด่ ีไม่แสวงหำ
ขอ้มูลทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แข่งทำงกำรคำ้ด้วยวธิกีำรทีไ่ม่สุจรติ หรอืไม่เหมำะสม และไม่ท ำลำย
ชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำในทำงรำ้ย  

ชุมชนและสงัคม  :  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เน้นกำรปลูกฝังจติส ำนึก ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมใหเ้กดิขึน้
ในบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สว่นรวม และไมก่ระท ำกำรใดๆ ทีข่ดัหรอืผดิกฎหมำย 

 
หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยจดัใหม้รีะบบควบคุมภำยในทีค่รอบคลุมทุกดำ้นทัง้ดำ้นกำรเงนิ 
และกำรปฏบิตังิำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และจดัให้มกีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสทิธภิำพเพยีงพอในกำรปกป้องดูแลรกัษำทรพัย์สนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยู่เสมอ จดัให้มกีำรก ำหนดขัน้ตอนของ
อ ำนำจอนุมตั ิและควำมรบัผดิชอบของผู้บรหิำรและพนักงำนที่มกีำรตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกนัและกนั ก ำหนดระเบยีบกำร
ปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยในภำยนอก ท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำร
ปฏิบตัิงำนของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบยีบที่วำงไว้ รวมทัง้ประเมนิประสทิธภิำพและควำมเพยีงพอของกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  
 บรษิทัฯ มกีำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อท ำหน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำและวเิครำะหค์วำมเสีย่งทีอ่ำจ
เกดิขึน้กบับรษิัท และน ำเสนอมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
และก ำกบัดูแลกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งทีก่ ำหนด  
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 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรต่อตำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยใหก้ ำหนดเป็นนโยบำยทีช่ดัเจนและ
สื่อสำรใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทรำบและยดึถอืปฏบิตัติำม และไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรแจง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนเพื่อเป็นกลไกในกำร
ก ำกบัดูแลใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้ทีเ่กีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรอกีดว้ย 
 บรษิทัฯ จดัใหม้มีำตรกำรในกำรแจง้เบำะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนเกี่ยวกบักำรกระท ำผดิกฎหมำย จรยิธรรมและ
จรรยำบรรณธุรกจิ หรอืพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนในองค์กร โดยจดัช่อง
ทำงกำรสื่อสำรทีห่ลำกหลำยเพื่อเปิดโอกำสใหพ้นักงำนและผูม้สี่วนไดเ้สยีสำมำรถแจง้เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีนมำยงับรษิทัฯ ได้
สะดวกและเหมำะสม โดยผูแ้จง้เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนจะตอ้งระบุรำยละเอยีดของเรื่องทีต่อ้งกำรแจง้ พรอ้มชื่อ ทีอ่ยู่ หมำยเลข
โทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อได ้สง่มำยงัชอ่งทำงกำรรบัเรือ่งตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  
 
หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะดูแลใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร
เปิดเผยขอ้มูล โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ขอ้มูลของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ขอ้มลูทำงกำรเงนิ และขอ้มลูทัว่ไปทีม่ใิชข่อ้มลูทำงกำรเงนิ เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไดร้บัทรำบขอ้มลู
อยำ่งเท่ำเทยีมกนั  
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 
56-1) รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงนิเป็นกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัสิม ่ำเสมอ 
และใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทัง้ก ำหนดใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูดู้แลเกีย่วกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
และเป็นผูใ้หค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 ภำยหลังจำกที่บริษัทฯ เข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว           
บรษิัทฯ จะท ำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำร
เผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซด์ของบรษิทัฯ และมอบหมำยให ้นำงอำรยำ ตนัธนสนิ ต ำแหน่ง 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงนิ ท ำหน้ำที่ติดต่อและให้ข้อมูลกบัผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวเิครำะห์หลกัทรพัย์ หรอืหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึบุคคลใดๆ ซึง่ขอ้มลูดงักล่ำวจะเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และตรงต่อควำมเป็นจรงิ 
 
หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถ้ือหุ้น 

 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้โดยไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
นอกเหนือจำกสทิธพิืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ เช่น สทิธใินกำรซื้อ ขำย หรอืโอนหลกัทรพัยท์ีต่นถอือยู่ สทิธใินกำรไดร้บัส่วนแบ่งผลก ำไร
จำกบรษิทัฯ สทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรไดร้บัขอ้มูลของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลำ และเท่ำเทยีมกนั เพื่อประกอบกำรตดัสนิใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
จงึก ำหนดนโยบำยดงันี้ 

1. บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำเรื่องทีส่ ำคญัตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด หรอืเรือ่งทีอ่ำจมกีระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

2. บรษิทัฯ จะจดัส่งหนังสอืนัดประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบกำรประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำย ประกำศ หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ได้
ศกึษำขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำม
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยจะก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกำรส่งค ำถำมและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่ำวบน 
website ของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ จะรวบรวมเพือ่น ำค ำถำมทีส่ ำคญัไปสอบถำมในทีป่ระชุมต่อไป 

3. บรษิทัฯ จะเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรหรอื
เสนอวำระกำรประชุมเพิม่เตมิได้ก่อนกำรประชุมผูถ้อืหุ้น โดยจะก ำหนดเป็นหลกัเกณฑ์ทีช่ดัเจน และ
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เปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ และจะแจง้เหตุผลทีไ่ม่น ำขอ้เสนอวำระกำรประชุม
ของผูถ้อืหุน้บรรจุเป็นวำระกำรประชุมของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นัน้ๆ 

4. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ำมำรถเขำ้รว่มประชุมดว้ยตนเองได ้บรษิทัฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ที่ไม่
สำมำรถเขำ้รว่มประชุมไดด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่ง หรอืจดัให้
มกีรรมกำรอสิระอยำ่งน้อย 1 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้ร่วมประชุมและลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ดงักล่ำว โดย
จะแจง้รำยชือ่พรอ้มขอ้มลูของกรรมกำรอสิระดงักล่ำวไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ต่ำงชำติ บรษิทัฯ จะจดัท ำหนังสอืนัดประชุมพรอ้มขอ้มลูประกอบกำรประชุม
ทัง้ฉบบัเป็นภำษำองักฤษ และจดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ต่ำงชำตพิรอ้มกบักำรจดัส่งฉบบัภำษำไทย 

6. เพิม่ช่องทำงในกำรรบัทรำบข่ำวสำรของผูถ้อืหุน้ผ่ำนทำง website ของบรษิทัฯ ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ 
เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหม้ี
กำรเผยแพรห่นงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 28 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถ
ดำวน์โหลดขอ้มลูระเบยีบวำระกำรประชุมไดอ้ยำ่งสะดวกและครบถว้น  

7. บรษิัทฯ จะอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้ในเรื่อง
สถำนทีแ่ละเวลำทีเ่หมำะสม 

8. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ จะด ำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและขอ้บังคบัของบรษิทัฯ โดยจะพจิำรณำและ
ลงคะแนนเรยีงตำมล ำดบัวำระทีก่ ำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญั หรอืเพิม่วำระกำร
ประชุมโดยไม่จ ำเป็น และเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิท่ำเทยีมกนัในกำรสอบถำม แสดงควำมคดิเหน็ 
และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 

9. บรษิทัฯ จะใชบ้ตัรลงคะแนนในวำระทีส่ ำคญั และจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระ อำทเิช่น ผูส้อบบญัชภีำยนอก 
ทีป่รกึษำกฎหมำย เป็นผูต้รวจสอบคะแนนเสยีงในทีก่ำรประชุม 

10. บรษิทัฯ จะส่งเสรมิใหก้รรมกำรทุกท่ำนและผูบ้รหิำรทีเ่กีย่วขอ้งเขำ้ร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถำมจำกผู้
ถอืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั 

11. จดบนัทึกรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบนัทึกรำยชื่อกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรทีเ่ขำ้รว่มประชุม วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน มตทิีป่ระชุม ผลกำรลงคะแนน รวมถงึประเดน็
ซกัถำมและขอ้คดิเหน็ทีส่ ำคญัไวใ้นรำยงำนกำรประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบไดใ้หแ้ล้วเสรจ็
ภำยใน 14 วนั นบัแต่วนัทีม่กีำรประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะจดัใหม้กีำรบนัทกึวดีทีศัน์ภำพกำร
ประชุมเพื่อเกบ็รกัษำไวอ้ำ้งองิ และภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ จะน ำส่งรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไปยงัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึน ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เผยแพร่
ในเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำ  
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
โครงสรำ้งกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรทัง้สิน้ 3 ชุด ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  คณะกรรม 

กำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำร ซึง่มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 
และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

 
11.2.1 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. ก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลักของกิจกำร วิสยัทัศน์ พนัธกิจ นโยบำย เป้ำหมำย กลยุทธ์ 
แผนกำรด ำเนินธุรกจิ โครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำร อ ำนำจอนุมตั ิและงบประมำณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมทัง้ก ำกบัดูแล
กำรจดัสรรทรพัยำกรทีส่ ำคญั และพจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตันิโยบำย กลยุทธ ์แผนงำนกำรด ำเนินธุรกจิ ทศิทำงกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตำมทีฝ่่ำยบรหิำรเสนอ 

2. ก ำกบั ดูแล (Monitoring and Supervision) และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรและกำรจดักำร
ของฝ่ำยบรหิำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิัทฯ เพื่อให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกัของกิจกำร วสิยัทศัน์    
พนัธกจิ กลยุทธ ์แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไวอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มลูค่ำสงูสุดใหแ้ก่
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

3. ก ำกบัและดูแลกำรบรหิำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตำม
นโยบำยต่ำงๆ ของบรษิทัฯ หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีกฎหมำยหลกัทรพัย ์ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์่ำงๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อำทเิชน่ กำรท ำรำยกำรที่
เกีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญั เท่ำทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น  

4. พจิำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และ
ก ำกบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยมมีำตรกำรรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งเหมำะสม 

5. ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดั
ใหม้รีะบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัใหม้กีระบวนกำรประเมนิควำม
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยำ่งสม ่ำเสมอ 

6. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องบุคคลดงักล่ำว 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีท่ีก่ ำหนดนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำ
ใหค้ณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำและอนุมตัริำยกำร
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดท ำกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี ยกเวน้เป็นกำร
อนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

7. จดัให้มนีโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรและกำร
ปรบัใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้กีำรประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้
ถอืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี และด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำร
เปลีย่นแปลง  

8. ดูแลและจดักำรควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นระหว่ำงผู้มสี่วนได้เสยีของบรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อย รวมไปถงึกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและโอกำสของบรษิทัฯ และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่ ี
ควำมสมัพนัธ์เกี่ยวโยงกบับรษิัทฯ ในลกัษณะที่ไม่สมควร ทัง้นี้ ในกรณีที่กรรมกำรรำยใดมสี่วนได้เสยีในธุ รกรรมใดที่ท ำกบั 
บรษิทัฯ หรอืมสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้หรอืลดลง ใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวแจง้ให้บรษิทัฯ ทรำบ
โดยไมช่กัชำ้ 

9. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหนึ่งหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรไดโ้ดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมอี ำนำจ
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ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดเ้มือ่เหน็สมควร 

ทัง้นี้ กำรมอบอ ำนำจนัน้ตอ้งไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจทีท่ ำใหบุ้คคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำ
และอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะ
ท ำขึน้กบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย (ถำ้ม)ี ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์
ทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

 
11.2.2  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบกำรควบคุมภำยใน ( internal control) และระบบกำร

ตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมปีระสทิธผิล และพจิำรณำควำมเป็นอสิระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนใหค้วำมเหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรอืหน่วยงำนอื่นใดที่
รบัผดิชอบเกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้มีกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ ยง (Risk 
Management) ตำมทีก่ ำหนด 

4. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำที่ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ 
บรษิทัฯ  

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ ซึ่งรำยงำน
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปนี้ 

 (ก) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  
 (ข) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ  
 (ค) ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ขอ้ก ำหนด

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  
 (ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
 (จ) ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
 (ฉ)  จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ

ท่ำน 
 (ช)  ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกต โดยรวมทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้บัจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมกฎ

บตัร (charter) 
 (ซ)  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ รวมถงึกำรประเมนิผล
กำรปฏบิตังิำนของผูร้บัผดิชอบในกำรตรวจสอบระบบภำยใน 

8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจทีจ่ะขอควำมเหน็ทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รกึษำทำงวชิำชพีอื่นใดเมือ่เหน็วำ่
จ ำเป็นดว้ยคำ่ใชจ้่ำยของบรษิทัฯ  

9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัฯ มอบหมำย 
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11.2.3  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
1. พจิำรณำกลัน่กรองขอ้เสนอของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรและน ำเสนอเป้ำหมำย นโยบำย และแผน

ธุรกจิ รวมถงึงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำอนุมตั ิ
2. ควบคุม ก ำกบัดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำย 

แผนกำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ และงบประมำณที่ก ำหนดไว้ และอ ำนำจบริหำรต่ำงๆ ตำมที่ได้ร ับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลเอื้อต่อสภำพธุรกจิ พรอ้มใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำกำรบรหิำร
จดักำรแก่ผูบ้รหิำรระดบัสงู 

3. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรำยงำนผลรวมทัง้
ปัญหำหรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทรำบ 

4. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ เช่น กำรลงทุนต่ำงๆ ตำมงบลงทุน
หรอืงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นตน้ โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตัิ
ทีผ่ำ่นกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  

5. น ำเสนอโครงสรำ้งองคก์รทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ พจิำรณำ
อนุมตั ิ 

6. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตังิบประมำณกำรขึน้เงนิเดอืนหรอืปรบัระดบัเงนิเดอืนพนักงำนประจ ำปี และกำร
จ่ำยเงนิรำงวลัประจ ำปี (เงนิโบนสั) ใหแ้ก่พนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

7. แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมำยใหก้รรมกำรบรหิำรหรอืบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรบรหิำร หรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อใหบุ้คคลดงักล่ำวมอี ำนำจตำมทีค่ณะ
กรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิ เพกิ
ถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

8. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ มอบหมำยเป็นครำวๆ ไป 
 ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะ

เป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงทีท่ ำใหผู้ร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่นหรอืบุคคล
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอื 
บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
11.2.4  ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

1. ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทัฯ  
2. จดัท ำนโยบำยและก ำหนดแผนธุรกจิ แผนกำรด ำเนินงำน และแผนงบประมำณประจ ำปี รวมถงึกลยุทธ์

ทำงธุรกจิ ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตำมทีฝ่่ำยจดักำรน ำเสนอ รวมทัง้ก ำหนดโครงสรำ้ง และอ ำนำจบรหิำรงำน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เพือ่พจิำรณำอนุมตัติ่อไป 

3. ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนหรอืกำรปฏบิตังิำน เพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมวสิยัทศัน์ ทศิ
ทำงกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำย กลยุทธท์ำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และงบประมำณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
ของบรษิทัฯ รวมถงึกำรตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด และมี
หน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำร รวมถึงควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
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4. พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีผ่่ำนกำร
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แลว้ รวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักล่ำว 

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรตำมธุรกจิปกติของบรษิทัฯ ตำมงบประมำณที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัทิีผ่ำ่นกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แลว้ 

6. มอี ำนำจในกำรอนุมตัอิตัรำก ำลงัคน กำรจำ้งงำนและบรรจุพนักงำน กำรก ำหนดค่ำจำ้ง ค่ำตอบแทน 
และโบนัส และกำรแต่งตัง้โยกยำ้ยพนักงำน รวมถงึพจิำรณำก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนและต ำแหน่ง 
ส ำหรบัพนกังำนระดบัผูอ้ ำนวยกำรลงไป 

7. มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ และบนัทกึต่ำง ๆ เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เป็นไปตำม
นโยบำยและเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ รวมถงึเพือ่รกัษำระเบยีบวนิยัภำยในองคก์ร 

8. มอี ำนำจแต่งตัง้ทีป่รกึษำ หรอืคณะท ำงำนชุดต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธภิำพกำรจดักำรทีด่แีละ
โปร่งใส และมอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรอืหลำยคนปฏิบตักิำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
เหน็สมควร และภำยในระยะเวลำทีเ่หน็สมควร ซึง่ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลที่
ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

9. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ  
ทัง้นี้ ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดทีป่ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) มีส่วนไดส้่วนเสยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทัฯ และ/หรอื บรษิทั
ย่อย และ/หรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่องดงักล่ำว
จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่
เป็นไปตำมธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขกำรคำ้ปกตซิึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
11.3 อ านาจอนุมติัรายการท่ีส าคญั 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้ตีำรำงอ ำนำจอนุมตัใิหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิัทยอ่ย เนื่องจำกบรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิลงทุนในบรษิทั
อื่น กำรด ำเนินธุรกจิส่วนใหญ่จะอยู่ทีบ่รษิทัย่อยคอื ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทเินส ดงันัน้ตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบักำร
ด ำเนินกำรทัว่ไป (Day to day operations) ในบริษัทย่อยจะมอบหมำยอ ำนำจให้แก่ผู้บริหำรของบริษัทย่อยเป็นผู้มีอ ำนำจ
ตดัสนิใจเดด็ขำดตำมที่ตำรำงอ ำนำจอนุมตัิก ำหนด ในกรณีที่เป็นกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญั หรอืเกนิกว่ำวงเงนิที่ก ำหนดให้  
บรษิทัย่อยด ำเนินกำรไดเ้อง บรษิทัยอ่ยตอ้งด ำเนินกำรส่งเรื่องดงักล่ำวใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัฯ เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัติำมตำรำง
อ ำนำจอนุมตักิ ำหนด โดยมรีำยกำรส ำคญัดงันี้  
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รายการ 

ผูมี้อ านาจ 
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• งบประมำณประจ ำปีรวม และบรษิทัยอ่ยทัง้หมด          
o ประจ ำปี /         
o เพิ่มเติมระหว่ำงปีต่อครัง้ (ไม่เกิน 10% ของที่

อนุมตัติ่อโครงกำร) 
   /   /   

o กำรเปลี่ยนแปลงโอนย้ำยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดยีวกนั ภำยในวงเงนิงบประมำณ
เดมิทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ 

   /   /   

o กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยงั
อกีประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงนิงบประมำณเดมิที่
ไดร้บัอนุมตัแิลว้ต่อครัง้ 

         

- วงเงนิเกนิ 500,000 บำท /     /    
- วงเงนิไมเ่กนิ 500,000 บำท   /    /   
- วงเงนิไมเ่กนิ 200,000 บำท    /    /  
- วงเงนิไมเ่กนิ 50,000 บำท     /    / 

• งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน          
o ประจ ำปี /         
o เพิ่มเติมระหว่ำงปีต่อครัง้ (ไม่เกิน 10% ของที่

อนุมตัติ่อโครงกำร) 
  /    /   

o กำรเปลี่ยนแปลงโอนย้ำยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดยีวกนั ภำยในวงเงนิงบประมำณ
เดมิทีไ่ดร้บัอนุมตัแิลว้ 

   /    /  

o กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยงั
อกีประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงนิงบประมำณเดมิที่
ไดร้บัอนุมตัแิลว้ต่อครัง้ 

         

- วงเงนิเกนิกวำ่ 500,000 บำท /     /    
- วงเงินเกินกว่ำ 200,000 บำท แต่ไม่เกิน 

500,000 บำท 
 /    /    

- วงเงินเกินกว่ำ 50,000 บำท แต่ไม่เกิน 
200,000 บำท 

  /    /   

- วงเงนิไมเ่กนิ 50,000 บำท    /    /  
o กำรขอหยุดใชง้บประมำณรำยจ่ำยลงทุนชัว่ครำว 

/ กำรขอใชง้บประมำณรำยจ่ำยลงทุนต่อ 
   /    /  

• กำรลงทุนดำ้นอื่น เช่นกำรรว่มทุน และเพิม่กำรลงทุน /         
• อนุมตัิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนเพื่อบรหิำร

สภำพคล่อง 
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รายการ 
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o มลูคำ่กำรซือ้ขำยเกนิกวำ่ 20,000,000 บำท /         
o มลูคำ่กำรซือ้ขำยไมเ่กนิ 20,000,000 บำท  /        

• กำรลงทุนในธุรกิจใหม่หรือถอนเงนิลงทุน ตลอดจน
กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร กำรเริ่มต้น
ท ำงำนตำมโครงกำร กำรหยุดหรือสิ้นสุดงำนของ
โครงกำร 

/         

• อนุมตัเิงนิลงทุนซือ้ขำยหุน้ในบรษิทัอื่น /         
 

 
11.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

กำรคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ จะกระท ำผ่ำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
จะเป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และคุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยก ำหนด เนื่องจำกบรษิทัฯ ยงัไม่
มคีณะกรรมกำรสรรหำคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว จำกนัน้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะท ำกำรคดัเลอืกกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ ์
โดยใชเ้สยีงขำ้งมำกของผูถ้อืหุน้ทซึง่มำประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดย 

(ก) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื แต่ไมม่กีำรคณูดว้ยจ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะเลอืกตัง้ 
(ข) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตำม (ก) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผูถ้อืหุน้
แต่ละคนจะเลอืกกรรมกำรไดไ้มเ่กนิจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ 

(ค) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำกบัจ ำนวนกรรมกำรที่
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิ
จ ำนวนกรรมกำรทีท่ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ต้องเลอืกตัง้ ให้ผู้เป็นประธำนในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีหนึ่งเสยีงเป็น
เสยีงชีข้ำด 

 
11.3.1 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ  

1. ผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัฯ   
2. คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อย กว่ำ

กึง่หนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัรและตอ้งมคีุณสมบตัติำมกฎหมำยก ำหนด 
3. บรษิทัฯ มนีโยบำยใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัเพื่อใหเ้กดิ

ควำม ชดัเจนในดำ้นควำมรบัผดิชอบระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรงำนประจ ำ 
4. โครงสรำ้งคณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระในจ ำนวนทีเ่หมำะสมกบักำรก ำกบัดูแลกจิกรรม 

โดยต้องมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งเป็นไปตำมขอ้ก ำหนด ของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
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5. กำรแต่งตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบับริษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้จะต้องม ีควำม
โปร่งใส และชดัเจนในกำรสรรหำกรรมกำร และกำรพจิำรณำควรจะต้องมปีระวตัิ กำรศึกษำและประสบกำรณ์ กำรประกอบ
วชิำชพีของบุคคลนัน้ๆ โดยมรีำยละเอยีดทีเ่พยีงพอ เพือ่ประโยชน์ในกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

6. กรรมกำรทีพ่น้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลอืกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหมอ่กีได ้
 

11.3.2 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิำรณำเบือ้งตน้ถงึคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

อสิระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัมิหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะพจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ 
ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยใน
กำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมจี ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 ท่ำน 
 
 คุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำม
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ืน่ค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ
มำรดำ คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำร 
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอสิระ หรอืผูบ้รหิำร ของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ืน่ค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ชก่รรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของส ำนกังำนสอบบญัช ี
ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำก
กำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ืน่ค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรอืที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึกำรเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำร
อสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดักำร ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อย
กวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ืน่ค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื          
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ  

8. ไม่ประกอบกจิกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของผูข้ออนุญำตหรอื
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหำ้งหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่สี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ทีป่รกึษำทีร่บั
เงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละหนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรทีม่สีภำพ
อยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
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11.3.3 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้พิจำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน 

กรรมกำรแต่ละท่ำนตอ้งเป็นกรรมกำรอสิระ  
2. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูค้ดัเลอืกสมำชกิคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1 

ท่ำน ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
3. มกีรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนทีม่คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ หรอื มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรบญัชหีรอื 

กำรเงนิ และมคีวำมรูต้่อเนื่องเกีย่วกบัเหตุทีม่ตี่อกำรเปลีย่นแปลงของรำยงำนทำงกำรเงนิ 
ทัง้นี้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี หรอืเท่ำกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรบรษิทัฯ (แลว้แต่อยำ่งใดจะถงึก่อน) 
 

11.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย หรอืต าแหน่งในระดบัท่ีเทียบเท่า 
เมื่อต ำแหน่งในระดบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำย หรือต ำแหน่งในระดบัที่

เทยีบเท่ำว่ำงลง หรอืผูท้ีอ่ยูใ่นต ำแหน่งไมส่ำมำรถปฎบิตัหิน้ำทีไ่ด ้บรษิทัฯ จะมรีะบบจดักำรใหผู้บ้รหิำรระดบัใกลเ้คยีง หรอืระดบั
รองลงมำเป็นผูร้กัษำกำรในต ำแหน่ง จนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคดัเลอืกบุคลำกรทีม่คีุณสมบตัติำมหลกัเกณฑท์ี่บรษิทัฯ ก ำหนด 
ทัง้นี้บุคลำกรดงักล่ำวจะต้องเป็นผู้มวีสิยัทศัน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดย
คณะกรรมกำรบรหิำรเป็นผู้พจิำรณำสรรหำ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ส ำหรบัพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผู้ที่มคีวำม
เหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนต่อไป 

 
11.4  การลงทุนในบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม  

 บรษิทัฯ ไดม้กีำรก ำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมไว ้โดยจะลงทุนในบรษิทัทีม่วีตัถุประสงคใ์น
กำรประกอบธุรกจิเช่นเดยีวกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ หรอืกจิกำรทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืกจิกำรที่สนับสนุนกจิกำรของ
บรษิทัฯ อนัจะท ำให้บริษทัฯ มผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่มำกขึ้น หรอืลงทุนในธุรกจิที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั 
บรษิทัฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมครบวงจรมำกยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ คณะกรรมกำรอำจพจิำรณำลงทุนในธุรกจิอื่นนอกเหนือจำกธุรกจิหลกัหรอืธุรกจิอื่นของบรษิทัฯ หำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็ว่ำธุรกจิดงักล่ำวเป็นธุรกจิทีม่ศีกัยภำพและกำรลงทุนดงักล่ำวเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้
โดยรวม 
 

11.5 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บรษิทัฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบรหิำรกจิกำรบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รษิทัฯ 

สำมำรถก ำกบัดูแลและบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วมทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม พรอ้มก ำหนดมำตรกำรในกำร
ตดิตำมกำรบรหิำรงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม (“บรษิทัย่อย” และ “บรษิทัร่วม” หมำยถึง บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมที่
ประกอบธุรกจิหลกัตำมค ำนิยำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(คณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) 

ในกรณีทีน่โยบำยนี้ไดก้ ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรใดๆ ซึง่มนีัยส ำคญัหรอืมผีลต่อฐำนะทำงกำรเงนิ
และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรหรอืทีป่ระชุมของบรษิทัฯ (แลว้แต่กรณี)  
ใหก้รรมกำรของบรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื กำรประชุมผูถ้อืหุน้ของตนเองเพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรท ำ
รำยกำรหรอืด ำเนินกำรในเรื่องนัน้ ในกำรนี้  ใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวธิกีำรที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่จะขออนุมตัินัน้ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยบรษิัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำย
หลกัทรพัย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลม (เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้) อย่ำงครบถว้นและ
ถูกตอ้ง 
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1. กำรท ำรำยกำร หรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มในกรณีดงัต่อไปนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำก
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ  
(1) กำรแต่งตัง้หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่ำงน้อยตำม

สดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัในบรษิทัยอ่ยหรอืรว่มดงักล่ำว 
เว้นแต่นโยบำยบฉบบันี้หรอืคณะกรรมกำรของบรษิัทฯ จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรทีบ่รษิทัฯ แต่งตัง้หรอืเสนอชื่อมดีุลยพนิิจในกำรพจิำรณำออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรทัว่ไปและกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิอง
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมไดต้ำมแต่ทีก่รรมกำรและผูบ้รกิำรรำยดงักล่ำวจะเหน็สมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่ม (แลว้แต่กรณี) 
อนึ่ง กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัยอ่ยขำ้งตน้ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อตอ้งเป็นบุคคลที่มรีำยชือ่
อยู่ในระบบรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) และมีคุณสมบัติ 
บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนไม่มลีกัษณะขำดควำม
น่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรก ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิทั 

(2) กำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจดทะเบยีน และ/
หรอืทุนช ำระแลว้ของบรษิทัยอ่ยซึง่ไมเ่ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่น
ใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ทิธอิอกเสยีลงคะแนนทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้ือ
หุ้นของบรษิัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนเสยีงของบรษิัทย่อยทัง้หมด    
เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมำณประจ ำปีของบริษัทย่อยซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ แลว้ 

(3) กำรพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี และเงนิปันผลระหว่ำงกำล (หำกม)ี ของบรษิทัยอ่ย 
(4) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัยอ่ย เวน้แต่เป็นกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัในเรือ่งทีม่นียัส ำคญัตำมขอ้ 2(5) 
(5) กำรพจิำรณำอนุมตังิบประมำณประจ ำปีรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ทัง้หมด เวน้แต่เป็น

กรณีทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นอ ำนำจอนุมตัแิละด ำเนินกำร (Delegation of Authority) 
(6) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย เฉพำะกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัส ำนักงำนสอบ

บญัชทีีเ่ป็นสมำชกิประเภทเตม็รูปแบบ (full member) ในเครอืเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ซึ่งไม่
เป็นไปตำมนโยบำยแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยจะตอ้งสงักดัส ำนักงำนสอบ
บญัชใีนเครอืขำ่ยเดยีวกนักบัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
 รำยกำรตัง้แต่ขอ้ (7) ถงึขอ้ (10) นี้เป็นรำยกำรทีถ่อืว่ำมสีำระส ำคญั และหำกเขำ้ท ำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอยำ่งมนียัส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ย ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะมกีำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย และกรรมกำรซึ่งบรษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในบรษิทัย่ อยจะ
ออกเสยีงในเรือ่งดงัต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของบรษิทั
ฯ เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำวเสยีก่อน ทัง้นี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดรำยกำรที่บรษิัทย่อยจะเขำ้ท ำ
รำยกำรเปรยีบเทยีบลกัษณะ และ/หรอืขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำร
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืประกำศเรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไป
ซึ่งทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบักำรพจิำรณำอนุมตัจิำก
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ซึง่รำยกำรต่อไปนี้ คอื 

(7) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืรำยกำรที่
เกีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัยอ่ยซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปนี้ 
(ก) กำรโอนหรอืสละสทิธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสทิธิเรยีกร้องที่มตี่อผู้ที่ก่อควำมเสยีหำยแก่

บรษิทัยอ่ย 
(ข) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของบรษิทัยอ่ยทัง้หมดหรอืบำงส่วนทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
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(ค) กำรซือ้หรอืกำรรบัโอนกจิกำรของบรษิทัอื่นมำเป็นของบรษิทัยอ่ย 
(ง) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรอืเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของบรษิัทย่อยทัง้หมดหรอืบำงส่วนที่

ส ำคญั กำรมอบหมำยใหบุ้คคลอื่นเขำ้จดักำรธุรกจิของบรษิทัย่อย หรอืกำรรวมกจิกำรของบรษิทัย่อย
กบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(จ) กำรเชำ่ หรอืใหเ้ชำ่ซือ้กจิกำรหรอืทรพัยส์นิของบรษิทัยอ่ยทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีำระส ำคญั 
(8) กำรกู้ยืมเงนิ กำรให้กู้ยืมเงนิ กำรให้สนิเชื่อ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิติกรรมผูกพนั บริษัทย่อยให้ต้อง

รบัภำระทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้ หรอืกำรใหค้วำมชว่ยเหลอืดำ้นกำรเงนิในลกัษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจ ำนวน
ทีม่นียัส ำคญัและมใิชธุ่รกจิปกตขิองบรษิทัยอ่ย 

(9) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัยอ่ย 
(10) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัย่อยและเป็นรำยกำรทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัย่อยอย่ำงมี

นยัส ำคญั 
2. ก่อนบรษิทัย่อยเขำ้ท ำรำยกำรดงัต่อไปนี้ ต้องได้รบักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ ด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
(1) กรณีทีบ่รษิทัย่อยตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย หรอืรำยกำรที่

เกีย่วกบักำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัย่อย ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของ
รำยกำรทีบ่รษิทัย่อยเข้ำท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบลกัษณะ และ/หรอืขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑ์
กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืประกำศ
เรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ (แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ง
ไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(2) กำรเพิม่ทุนโดยกำรออกหุน้เพิม่ทุนของบรษิทัย่อยและกำรจดัสรรหุน้ รวมทัง้กำรลดทุนจดทะเบยีน และ/
หรอืทุนช ำระแลว้ของบรษิทัยอ่ยซึง่ไมเ่ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิของผูถ้อืหุน้ หรอืกำรด ำเนินกำรอื่น
ใดอนัจะเป็นผลใหส้ดัส่วนกำรใชส้ทิธอิอกเสยีลงคะแนนทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของบรษิทัฯ ในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ของบรษิทัย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลอืน้อยกว่ำสดัส่วนที่ก ำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้บงัคบักบั
บรษิทัย่อยอนัมผีลท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่มอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อยนัน้ ทัง้นี้ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำด
ของรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่
ก ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิมำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑ์
ตอ้งไดร้บกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(3) กำรเลกิกจิกำรของบรษิทัย่อย ทัง้นี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดกจิกำรของบรษิทัย่อยที่จะเลิกนัน้
เปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
ประกำศเรื่องกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(4) รำยกำรอื่นใดทีไ่มใ่ช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองบรษิทัยอ่ยและเป็นรำยกำรทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิทัยอ่ยอยำ่ง
มนีัยส ำคญั ทัง้นี้ ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่รษิทัย่อยเขำ้ท ำรำยกำรเปรียบเทยีบกบั
ขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิมำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัิ
จำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

(5) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยในเรื่องทีอ่ำจส่งผลกระทบอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อฐำนะกำรเงนิ และผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ำกดัเพยีงกำรแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยทีส่่งผลกระทบต่อ
สทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนนของบรษิทัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัย่อย และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัยอ่ย หรอืกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

3. คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรใหบ้รษิทัย่อยมรีะบบควบคุมภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และ
ระบบป้องกนักำรทุจริต รวมถึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ   
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บริษัทร่วมที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพและรัดกุมเพียงพอที่ท ำ ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของ        
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะเป็นไปตำมแผนงำน งบประมำณ นโยบำยของบรษิทัฯ นโยบำยนี้รวมถงึกฎหมำย
และประกำศ เรื่องกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิและต่อเนื่อง และตดิตำมใหบ้รษิทัย่อยและ/หรอืบรษิทัร่วมเปิดเผยขอ้มลู ฐำนะทำงกำรเงนิ และ
ผลด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรไดม้ำหรอื
จ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิทีม่นีัยส ำคญั และรำยกำรทีม่นีัยส ำคญัอื่นใดต่อบรษิทัและด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ในกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหค้รบถ้วนและถูกต้องตำม
ประกำศทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย (ตำมทีไ่ดแ้กไ้ขเพิม่เตมิและทีจ่ะมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยหลงั) (แลว้แต่กรณี) 

4. บรษิทัฯ จะตอ้งด ำเนินกำรใหก้รรมกำรบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม ซึ่งเป็นกรรมกำร หรอื ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ 
เขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำร ของบรษิทัย่อย และ
บรษิทัรว่มในกำรพจิำรณำวำระทีม่สีำระส ำคญัต่อกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทุกครัง้ 

5. ใหก้รรมกำรบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มซึง่เป็นกรรมกำร หรอื ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯมหีน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(1) จดัท ำระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบงำนอื่นๆ ทีจ่ ำเป็น รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรในกำรตดิตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมทีเ่หมำะสม รวมถงึใหม้ชี่องทำงให้กรรมกำรและผูบ้รหิำรของ
บริษัทฯ สำมำรถรบัข้อมูลของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในกำรติดตำมดูแลข้อมูลเกี่ยวกบัฐำนะทำง
กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง และรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
ตลอดจนกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิและรำยกำรที่มนีัยส ำคญัอื่นใดให้แก่บรษิทัฯ ทรำบโดย
ครบถว้น ถูกตอ้ง และภำยในก ำหนดเวลำทีส่มควร ตำมทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรตดิตำม
ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม โดยบรษิทัฯ ตำมขอ้ 3. 

(2) เปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งของตนในส่วนทีเ่กี่ยว กบัควำมสมัพนัธ์
และกำรด ำเนินธุรกรรมใดๆ ทีอ่ำจคำดหมำยไดว้่ำจะก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) กบับริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ภำยในก ำหนดเวลำที่บริษัทฯ 
ก ำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำในกำรตัดสินหรืออนุมตัิ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึง
ประโยชน์ โดยรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นส ำคญั ทัง้นี้ กรรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิทัฯ ต้องไม่มี
สว่นรว่มอนุมตัใินเรือ่งทีต่นเองมสีว่นไดเ้สยีหรอืควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
อนึ่ง กำรกระท ำดงัต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลใหก้รรมกำรบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมซึง่เป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร
ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่ำว ได้รับผลประโยชน์ทำงกำรเงินอื่น
นอกเหนือจำกทีพ่งึไดต้ำมปกต ิหรอืเป็นเหตุให้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดร้บัควำมเสยีหำย ใหส้นันิษฐำน
วำ่เป็นกำรกระท ำทีข่ดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม อยำ่งมนียัส ำคญั 
(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วม กบั กรรมกำรบรษิัทย่อย และบรษิัทร่วมซึ่งเป็น

กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่ำว โดยมไิดเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มลูของบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่มทีล่่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ 
(ค) กำรใช้ทรพัย์สินหรือโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในลักษณะที่เป็นกำร ฝ่ำฝืน 

หลกัเกณฑห์รอืหลกัปฏบิตัทิัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
(3) ตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกจิ กำรขยำยธุรกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมลงทุน

กบัผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำตำมที่กรรมกำรของ  
บริษัทฯ ก ำหนด และเข้ำชี้แจง และ/หรือ น ำส่งเอกสำร ประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงักล่ำวในกรณีที่   
บรษิทัฯ รอ้งขอ 
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(4) ชีแ้จง และ/หรอืน ำส่งขอ้มูลหรอืเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนหรอืเอกสำรใดๆ ใหก้บับรษิทัฯ เมื่อ
ไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม 

 
11.6 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และ  
บรษิทัยอ่ยทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมทัง้เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ครหำเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์อง
บุคคลภำยในบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้ออกระเบียบปฏิบตัิ เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ     
บรษิทัยอ่ยถอืปฏบิตัดิงันี้ 
 1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย น ำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยใน
ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไปเปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไมว่ำ่โดยทำงตรงหรอื
ทำงออ้ม และไมว่ำ่จะไดร้บัผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็ำม 
 2. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรวมถงึคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนั
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดงักล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระท ำดงักล่ำวจะ
กระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษ
ตำมมำตรกำรทำงวนิยัของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 
 3. บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรเขำ้ใจและรบัทรำบภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำร
ถอืครองหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ ของตนเอง คู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ รวมถงึนิติ
บุคคลทีต่นเอง และคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวน
หุ้นทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่
5) พ.ศ. 2559 
 4. บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดก้ ำหนดมใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รวมถงึคูส่มรส หรอืผูท้ีอ่ยู่
กนิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำว ตลอดจนนิตบิุคคลทีบุ่คคลดงักล่ำว นับรวมถงึคู่สมรส 
หรอืผูท้ีอ่ยูก่นิดว้ยกนัฉนัสำมภีรยิำ และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะของบุคคลดงักล่ำวถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 30 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด
ของนิตบิุคคลนัน้ ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในชว่งระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไดแ้จง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทรำบ
เกีย่วกบัขอ้ก ำหนดขำ้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

11.7 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัที ่30 เมษำยน 2563 ไดม้ตอินุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบ
บญัชปีระจ ำปี 2563  คอื ส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท เป็นจ ำนวนเงนิ 3,000,000 บำท ซึง่เป็นคำ่สอบบญัชแีละคำ่สอบทำน
งบกำรเงนิระหวำ่งกำลส ำหรบังบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยแบ่งเป็น 

1. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง บรษิทัฯ 850,000 บำท 
2. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง ไอแคร ์เฮลท ์1,300,000 บำท 
3. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง เฮลทเินส 850,000 บำท 
 

  และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 เมือ่วนัที ่9 มนีำคม 2564 ไดม้ตอินุมตักิำรก ำหนดคำ่ตอบแทนผูส้อบ
บญัชปีระจ ำปี 2564 คอื ส ำนักงำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท เป็นจ ำนวนเงนิ 3,000,000 บำท ซึง่เป็นค่ำสอบบญัชแีละค่ำสอบทำน
งบกำรเงนิระหวำ่งกำลส ำหรบังบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย โดยแบ่งเป็น 
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1. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง บรษิทัฯ 850,000 บำท 
2. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง ไอแคร ์เฮลท ์1,300,000 บำท 
3. คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีอง เฮลทเินส 850,000 บำท 

11.7.2 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit Fee) 
ในรอบปีบญัช ี2563 สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัฯ มคี่ำตรวจสอบงบเสมอืนส ำหรบัปี 2561 สิน้สุด

วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 800,000 บำท ทีต่อ้งช ำระใหก้บัส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท  
 

11.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนกำรในกำรทบทวนกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจด
ทะเบยีน ปี 2560 ไปปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกบับรบิททำงธุรกจิอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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12.   ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเลง็เหน็ควำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดว้ยควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนดำ้นควำม

รบัผดิชอบต่อสงัคมจะเป็นแนวทำงที่จะน ำไปสู่กำรพฒันำที่ยัง่ยนืในอนำคต ฝ่ำยบรหิำรจงึได้มนีโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิโดย      
ยดึมัน่และใหค้วำมส ำคญักบัหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม สิง่แวดลอ้ม และกลุ่มของผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) ตำม
หลกักำร 8 ขอ้ ดงันี้ 

 
 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
  จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ครอบคลุมกำรเคำรพกฎหมำย ปรำศจำกกำรมสี่วนได้ 
ส่วนเสยีและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรรกัษำควำมลบัและกำรใช้ขอ้มูลภำยใน กำรปฏบิตัติ่อลูกค้ำและผู้บรโิภค กำร
ปฏบิตัติ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรจดัซื้อจดัหำและกำรปฏบิตัติ่อคู่ค้ำ ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมโดยรวม กำรปฏบิตัติ่อ
พนักงำน กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรบักำรใหท้รพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใด ควำมปลอดภยัดำ้นสุขอนำมยัและ
สิง่แวดล้อม ทรพัย์สนิทำงปัญญำและกำรใชร้ะบบคอมพวิเตอร์ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก ำหนดใหพ้นักงำนใหม่ทุกคนจะต้อง
ไดร้บักำรอบรมในระหว่ำงกำรปฐมนิเทศ และกำรพฒันำหลกัสตูรอบรมทบทวนส ำหรบัพนกังำนปัจจุบัน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำพนกังำน
ทุกคนมคีวำมตระหนกัและเขำ้ใจอยูเ่สมอ เพื่อสรำ้งจติส ำนึกและควำมเขำ้ใจของพนกังำน และยงัครอบคลุมไปถงึกระบวนกำรวดั
ประสทิธผิลของระบบเพื่อกำรปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ยงัจดัใหม้กีำรสรำ้งจติส ำนึกทัว่ทัง้องค์กร
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อและกจิกรรมต่ำงๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำพนักงำนสำมำรถน ำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิไปประยุกต์ในกำร
ท ำงำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
 
 2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบำยกำรด ำเนินกจิกำรใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม สนับสนุนให้
พนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยปฏบิตังิำนอย่ำงมคีุณธรรมและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศชำต ิรวมทัง้ส่งเสรมิใหคู้่คำ้ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยด ำเนินธุรกจิทีถู่กตอ้งดว้ยควำมโปรง่ใสดว้ยเชน่กนั เพือ่ใหส้งัคมโดยรวมด ำเนินไปไดโ้ดยสนัตสิขุ บรษิทัฯ 
และบริษัทย่อยจงึก ำหนดให้กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและกำรติดสนิบนเป็นนโยบำยที่ส ำคญัอีกนโยบำยหนึ่งของบริษัทฯ และ   
บรษิทัย่อย และเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจว่ำนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและกำรตดิสนิบนไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นรูปธรรมอย่ำง
เพยีงพอ ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิำยน 2563 จงึได้อนุมตั ิ“นโยบำยต่อต้ำน   
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่” เพือ่ใชถ้อืเป็นแนวปฏบิตั ิดงันี้ 
 2.1  กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่กระท ำกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ ทัง้โดยทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำร
น ำเสนอ กำรใหค้ ำมัน่สญัญำ กำรขอ กำรเรยีกรอ้ง กำรเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ กำรใหผ้ลประโยชน์ กำรชกัจงูสูก่ำรกระท ำทีผ่ดิ
ต่อกฎหมำย หรอืกำรท ำลำยควำมไวใ้จ หรอืกำรกระท ำอื่นใดทีเ่ป็นกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอื
บุคคลอื่น 
 2.2  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ตอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ หำกฝ่ำฝืนไมป่ฏบิตัติำมนโยบำยนี้ จะตอ้งถูกพจิำรณำโทษทำง
วนิยั และด ำเนินคดตีำมกฎหมำยตำมแต่กรณี 
 2.3  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน มหีน้ำทีเ่ฝ้ำระวงั และป้องกนักำรทุจรติคอร์รปัชัน่ในบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
หำกพบเห็นกำรกระท ำทุจริตคอร์รัปชัน่หรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ ต้องแจ้งเหตุหรือรำยงำนต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชำทนัท ีหรอือำจแจง้ผำ่นชอ่งทำงกำรแจง้เบำะแสทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยก ำหนด 
 2.4  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย จะเกบ็รกัษำรำยละเอยีดของผูแ้จง้ขอ้มลูไวเ้ป็นควำมลบั ผูแ้จง้ขอ้มลูทีก่ระท ำดว้ยเจตนำที่
ดตี่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และมคีวำมบรสิุทธิใ์จ รวมถงึผูท้ีป่ฏเิสธกำรกระท ำทุจรติคอรร์ปัชัน่จะไดร้บักำรปกป้องคุม้ครองจำก
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และจะไมไ่ดร้บัผลกระทบใดๆ จำกกำรกระท ำดงักล่ำว 
 2.5  จดัใหม้นีโยบำยและแนวปฏบิตั ิเพื่อป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ในรปูแบบต่ำงๆ เช่น กำรช่วยเหลอืทำงกำรเมอืง 
กำรบรจิำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงนิสนุบสนุน กำรจ่ำยเงนิค่ำของขวญั ค่ำบรกิำรต้อนรบั เป็นต้น และจดัให้มกีำรก ำกบัดูแล 
ตดิตำมในเรือ่งดงักล่ำว ใหม้คีวำมโปรง่ใส ไมข่ดัต่อกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเอือ้ประโยชน์อยำ่งไมถู่กตอ้ง ไมเ่หมำะสม 
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 2.6  จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอ และเหมำะสม เพือ่ป้องกนักำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และกำรด ำเนินงำนทีไ่ม่
เป็นไปตำมหลกักำรกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
 2.7  จดัใหม้กีำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่หมำะสม 
 2.8  จดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรให้พนักงำน และผู้มสี่วนได้เสยีทรำบถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ และ
สำมำรถแจง้เบำะแส ขอ้รอ้งเรยีน ขอ้เสนอและใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดท้รำบ เพือ่สบืสวนหำขอ้เทจ็จรงิตำมกระบวนกำร และ
น ำไปแกไ้ขปรบัปรุง 
 2.9  จดัใหม้กีำรพฒันำระบบกำรบรหิำรบุคลำกร สรำ้งค่ำนิยมและวฒันธรรมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมี
กำรสื่อสำรและเผยแพร่ควำมรูแ้ก่บุคลำกรใหร้บัทรำบและเขำ้ใจถงึนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึแนวปฏบิตัใิน
ดำ้นจรยิธรรม 
 2.10 กำรจดัซื้อจดัจ้ำง ต้องด ำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ไม่ขดัต่อกฎหมำย ระเบยีบงำน ขัน้ตอนปฏบิตัทิี่บรษิัทฯ และ
บรษิทัยอ่ยก ำหนดไว ้รวมทัง้จดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนจดัซือ้จดัจำ้งอยำ่งสม ่ำเสมอ 
 
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังำน และหลกักำรเกีย่วกบั
สทิธมินุษยชนขัน้พื้นฐำนตำมเกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ก ำเนิด เชื้อชำต ิเพศ อำยุ สผีวิ ศำสนำ ควำมพกิำร ฐำนะ ชำติ
ตระกูล สถำนศกึษำ หรอืสถำนะอื่นใดทีม่ไิดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรปฏบิตังิำน รวมทัง้ใหค้วำมเคำรพต่อควำมเป็นปัจเจกชน 
และศกัดิศ์รขีองควำมเป็นมนุษย ์
  
 4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตระหนักอยู่เสมอว่ำพนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำที่สุดของบริษัทฯ            
และบรษิทัยอ่ยเป็นปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็ของกำรบรรลุเป้ำหมำยของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ดงันัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึให้
กำรดแูลและกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมดงันี้ 
 4.1  ดำ้นกำรบรหิำรคำ่จำ้ง 
 ผลตอบแทนและสวัสดิกำรต่ำงๆ บริหำรโดยค ำนึงถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้พนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ มคีวำมเป็นธรรม เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและมรีะบบแบบแผนในกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นมำตรฐำนเดยีวกนั  
มกีำรประเมนิและวเิครำะหต์วัชีว้ดัใหม้คีวำมเป็นปัจจุบนั เหมำะสมกบัระดบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบสอดคลอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ
และอยูใ่นระดบัทีส่ำมำรถแขง่ขนัไดห้รอืเทยีบเท่ำกบัอตัรำค่ำตอบแทนของบรษิทัอื่นๆ ในธุรกจิเดยีวกนั 
 4.2  ดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำน 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้ให้ควำมส ำคญัในกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทกัษะกำรบริหำรโดยผ่ำน
กระบวนกำรฝึกอบรม กำรสมัมนำ กำรดูงำน และยงัมุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งกรอบกำรพฒันำบุคลำกร เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถของ
พนกังำนทุกระดบั และเป็นไปอยำ่งต่อเนื่อง 
 4.3  ดำ้นกำรจำ้งงำน กำรปฏบิตังิำน ควำมกำ้วหน้ำในอำชพีกำรงำน 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนเป็นมำตรฐำน ตัง้อยู่บนหลกักำรที่ไม่เลือกปฏิบตัิและ
สอดคลอ้งกบักฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยใหโ้อกำสทุกคนอยำ่งเท่ำเทยีมกนั ทัง้ในดำ้นสดัส่วนของหญงิ ชำย เชือ้ชำต ิศำสนำ 
ภูมลิ ำเนำเดมิ อำยุ สภำพควำมพกิำร ฐำนะทำงเศรษฐกจิสงัคม หรอื คุณวุฒกิำรศกึษำ 
 4.4  ดำ้นควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัในทีท่ ำงำน 
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ห่วงใยในชวีติและสขุภำพของพนักงำนทุกคน ดงันัน้ จงึใหค้วำมส ำคญัในดำ้นกำรบรหิำร
จดักำรดำ้นควำมปลอดภยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  
 
 5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ควำมส ำคญัในกำรรบัผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมแีนวทำงปฏิบตัิ
ดงัต่อไปนี้ 
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- สง่มอบผลติภณัฑส์นิคำ้และใหบ้รกิำรทีม่คีุณภำพตรงตำมควำมคำดหมำยของลูกคำ้ในรำคำทีเ่ป็นธรรม 
- ใหข้อ้มลูขำ่วสำรทีถู่กตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกคำ้ เพื่อใหท้รำบเกีย่วกบัสนิคำ้และบรกิำร โดยไม่

มกีำรกล่ำวเกนิควำมเป็นจรงิทีเ่ป็นเหตุใหล้กูคำ้เขำ้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภำพของสนิคำ้หรอืบรกิำรนัน้ ๆ  
- ตดิต่อกบัลูกคำ้ดว้ยควำมสุภำพ มปีระสทิธภิำพ และเป็นทีไ่วว้ำงใจไดข้องลูกคำ้ และจดัใหม้รีะบบกระบวนกำรที่

ใหล้กูคำ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัปัญหำทีเ่กดิขึน้  
- รกัษำควำมลบัของลูกคำ้ และไมน่ ำไปใชเ้พือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

 
 6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย ด ำเนินกำรและควบคุมใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรดูแล
รกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อกำรดูแลรกัษำ และหลกีเลี่ยงกำรท ำลำยสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. ลดปรมิำณกำรใชถุ้งพลำสตกิ โดยกำรงดแจกถุงพลำสตกิใหแ้ก่ลกูคำ้ 
2. ลดปรมิำณกำรใชล้งักระดำษ โดยกำรสง่สนิคำ้ใหส้ำขำดว้ยลงัแบบน ำกลบัมำใชใ้หมไ่ด ้
3. ลดกำรใชก้ระดำษ โดยท ำเอกสำรต่ำงๆ บนระบบ ERP แทนเอกสำรในกระดำษ และใชอ้เีมลแทนกำรพมิพ์ส่ง

เอกสำรดว้ยกระดำษ 
4. ลดกำรใชน้ ้ำมนัในกำรเดนิทำงมำประชุม โดยกำรใชโ้ปรแกรม Zoom ส ำหรบักำรประชุมแทน 
5. ลดปรมิำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ โดยกำรปิดไฟและแอรช์ว่งพกักลำงวนัของพนกังำนในสว่นส ำนกังำน 

 ปัจจุบนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ได้จดัท ำขอ้มูลกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เนื่องจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมไ่ดม้กีำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกอย่ำงมนียัส ำคญั รวมทัง้มกีำรปฏบิตัติำมแนวทำงขำ้งตน้ อยำ่งไรกต็ำม 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดม้อบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูพ้จิำรณำใหม้กีำรด ำเนินกำรทวนสอบกำรประเมนิคำรบ์อน
ฟุตพริน้ทข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย หำกมกีำรเปลีย่นแปลงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีอ่ำจจะท ำใหเ้กดิกำร
ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกอยำ่งมนียัส ำคญัตำมควำมเหมำะสม 
  
 7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตระหนักเสมอว่ำชุมชนและสงัคมทีเ่ขม้แขง็มกีำรพฒันำที่ยัง่ยนื มคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ ใน
ฐำนะเป็นปัจจยัเอือ้ ต่อกำรด ำเนินธุรกจิ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดเ้ขำ้รว่มสง่เสรมิกจิกรรมต่ำงๆ ดงันี้ 
 7.1  ด้ำนสำธำรณสุข : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้บริจำคยำให้กบัโรงพยำบำลและมูลนิธิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำล และมลูนิธติ่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ 

- บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย รว่มบรจิำคยำกบัครอบครวัขำ่ว 3 ในโครงกำร "ยำเหลอืใช ้ต่อลมหำยใจได"้ เพือ่สง่ต่อ
ใหโ้รงพยำบำลอุง้ผำง จ.ตำก เพือ่ใชร้กัษำผูป่้วยผูย้ำกไร ้

- ร่วมบรจิำคตูย้ำใหก้บัมูลนิธเิพื่อกำรวจิยัและพฒันำระบบยำ (วพย.) เพื่อมอบตูย้ำใหก้บัโรงเรยีนใน 3 จงัหวดั
ชำยแดนภำคใต้ใน โครงกำร "ตู้ยำเพื่อน้อง 3 จงัหวดัชำยแดนใต้" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยดูแลรกัษำ
อำกำรเจบ็ป่วยของเดก็และเยำวชนในโรงเรยีนและประชำชนในพืน้ที ่

- ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดเ้ขำ้มำมสี่วนร่วมในกำรช่วยเหลอืสงัคม 
โดยเขำ้ร่วมกบัโครงกำร “ช่วยด้วย!” ซึ่งเป็นโครงกำรที่รเิริม่โดย บรษิทั ดอ็กเตอร์ เอทูแซด จ ำกดั ซึ่งเป็น
บรษิทัที่ด ำเนินธุรกจิแอพพลเิคชัน่ Doctor A to Z ระบบปรกึษำแพทย์ออนไลน์ โดยร่วมกบัแพทย์โควิดจติ
อำสำกว่ำ 400 ท่ำน พนัธมติรภำคเอกชนกว่ำ 20 บรษิทัชัน้น ำในแต่ละอุตสำหกรรม ในกำรดูแล monitoring 
ผูป่้วย โดยจะมกีำรจดัส่งอำหำร 3 มือ้ตลอด 14 วนัใหก้บัผูป่้วย และมอบชุดยำและเวชภณัฑท์ีจ่ ำเป็น 1 ชุดต่อ 
1 ผูป่้วยท่ำน และหำกผูป่้วยถูกประเมนิเป็นผูม้เีสีย่งสงู จะมทีมีงำนประเมนิลงทะเบยีนเขำ้ระบบ 1422 เพือ่เขำ้
ขัน้ตอนกำรจดัสรรเตยีงอยำ่งเร่งด่วนส ำหรบัผูป่้วยที่มคีวำมเสีย่งสงูและมโีอกำสเสยีชวีติได ้รวมถงึรถพยำบำล
ฉุกเฉินในกรณีที่ต้องมีกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย โดยกลุ่มบริษัทได้ร่วมบริจำค Besuto Mouth Spray จ ำนวน 
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1,000 ขวด ใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในชุดยำและเวชภณัฑท์ีจ่ ำเป็น และกลุ่มบรษิทัเป็นส่วนทีค่อยจดัเตรยีมชุดยำและ
เวชภณัฑท์ีจ่ ำเป็นใหก้บัโครงกำร “ชว่ยดว้ย!” 

 7.2  ดำ้นกำรศกึษำ : บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มกีำรสนับสนุนดำ้นกำรศกึษำและมกีำรบรจิำคเงนิใหแ้ก่ระบบกำรศกึษำ 
ดงันี้  

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เป็นแหล่งฝึกงำนของนิสติ นักศกึษำเภสชัศำสตรห์ลำยสถำบนั เพื่อพฒันำศกัยภำพ
ของบุคลำกรดำ้นเภสชักรรม ถงึแมว้่ำในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ-19 นิสตินักศกึษำจะไม่สำมำรถเขำ้มำฝึกงำนที่
สำขำของกลุ่มบรษิทัได ้ทำงกลุ่มบรษิทัจงึเปลีย่นรปูแบบเป็นกำรฝึกงำนออนไลน์ โดยให้ Case study กบันิสติ
นักศึกษำคณะเภสชัศำสตร์ ไปค้นคว้ำหำค ำตอบแล้วกลับมำน ำเสนอ รวมถึงมำแลกเปลี่ยนควำมคิดกบั
บุคลำกรเภสชักรของกลุ่มบรษิทั ผำ่นโปรแกรม Zoom  

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหค้วำมร่วมมอืกบัมลูนิธกิองทุนกำรศกึษำเพื่อกำรพฒันำ ในกำรวำงกล่องรบับรจิำค
หน้ำรำ้นยำทุกสำขำ เพื่อสนับสนุนทุนกำรศกึษำใตฟ้้ำเดยีวกนั ช่วยเหลอืเดก็นกัเรยีนก ำพรำ้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์ควำมไมส่งบใน 3 จงัหวดัชำยแดนภำคใต ้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีโครงกำรให้เภสัชกรออกให้ควำมรู้เรื่องกำรใช้ยำที่ถูกต้องแก่นักเรียน ตำม
สถำนศกึษำต่ำงๆ 

 7.3  ดำ้นพทุธศำสนำ : บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ไดบ้รจิำคเงนิใหก้บัวดัต่ำงๆ เพือ่เป็นกำรท ำนุบ ำรุงพระศำสนำ 
 
 8. การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด าเนินงานท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดล้อม
และผูมี้ส่วนได้เสีย 
   บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สนับสนุนใหม้นีวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร และในระดบัควำมร่วมมอื
ระหว่ำงองคก์ร ซึ่งหมำยถงึกำรท ำสิง่ ต่ำงๆ ดว้ยวธิใีหม่ๆ และยงัอำจหมำยถงึกำรเปลีย่นแปลงทำงควำมคดิ กำรผลติ เพื่อเพิม่
มูลค่ำเป้ำหมำยของนวตักรรมคอืกำรเปลี่ยนแปลงในเชงิบวก เพื่อท ำให้สิง่ต่ำงๆ เกดิเปลี่ยนแปลงในทำงทีด่ขี ึ้น ก่อผลติผลที่
เพิม่ขึน้ ทัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมสงูสดุ 
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13.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 13.1 ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ 1/2564 เมือ่วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2564 โดยมกีรรมกำรตรวจสอบทัง้สำมท่ำนเขำ้
ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทัโดยท ำกำรซกัถำมขอ้มูล
จำกฝ่ำยบรหิำร แลว้สรุปไดว้ำ่จำกกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทัในดำ้นต่ำงๆ 5 สว่น ประกอบดว้ย 

1. กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2. กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information and Communication) 
5. ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 
คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำกลุ่มบรษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอและเหมำะสม โดยกลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้ี

บุคลำกรอย่ำงเพยีงพอทีจ่ะด ำเนินกำรตำมระบบดงักล่ำวไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถท ำใหก้ำรด ำเนินกจิกำรของกลุ่มบรษิทั
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี(Good Corporate Governance) และมคีวำมโปร่งใส นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัยงัจดัใหม้ี
ระบบกำรติดตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิัทเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำจะสำมำรถป้องกนัทรพัย์สนิของกลุ่มบรษิัทจำกกำรที่
กรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรน ำไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไมม่อี ำนำจ รวมถงึกำรมรีะบบกำรควบคุมดูแลทีเ่พยีงพอในเรือ่งกำรท ำธุรกรรม
กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
  
 13.2 ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกำรพจิำรณำแบบประเมนิควำมพอเพยีงของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ 
1/2564 เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วยนัน้ กรรมกำร
ตรวจสอบไมม่คีวำมเหน็แตกต่ำงจำกควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัแต่อยำ่งใด 
 
 13.3 การด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของกลุ่มบริษทั 
 กลุ่มบริษัทมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนให้กลุ่มบริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสอบทำนกำรปฏบิตังิำนของกลุ่มบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ กลุ่มบริษัทโดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมกีำรประชุมร่วมกนัอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อพจิำรณำและด ำเนินกำรใหม้รีำยงำนทำงกำรเงนิที่
ถูกตอ้งและมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงครบถว้นและเพยีงพอ รวมถงึกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่ในกำร
ประชุมจะมผีูส้อบบญัชเีขำ้รว่มประชุมเพือ่ใหข้อ้สงัเกตจำกกำรตรวจสอบบญัชขีองกลุ่มบรษิทั 
 เพื่อให้ระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิัทเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธิภำพ กลุ่มบรษิัทได้ว่ำจ้ำงบรษิัท พแีอนด์แอล     
อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั และบริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จ ำกดั เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ         
กลุ่มบรษิทัตัง้แต่เดอืน พฤษภำคม ปี 2563 โดยผูต้รวจสอบภำยในดงักล่ำวไดจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิและตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิัทและน ำเสนอรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบโดยตรงอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุก    
ไตรมำส ซึง่กลุ่มบรษิทัไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรุงระบบกำรปฏบิตังิำนในฝ่ำยต่ำงๆ ตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยในมำ
โดยตลอด 
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 13.4 ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
  ในระหว่ำงวนัที ่1 0 มถิุนำยน – 5 สงิหำคม 2563 ผูต้รวจสอบภำยในไดเ้ขำ้ตรวจสอบกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บรษิทั โดยภำพรวมของประเดน็ทีต่รวจสอบและตอ้งปรบัปรุงจำกกำรตรวจสอบภำยในครัง้นี้ สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 

บรษิทั ระบบทีต่รวจสอบ จ ำนวน
หวัขอ้ที่
ตรวจสอบ 

ระดบัควำมเสีย่ง 
สงู ปำน 

กลำง 
ต ่ำ ไมพ่บ

ควำม
เสีย่ง 

ทัง้กลุ่มบรษิทั 
 

กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 14 9 5 - - 

บรษิทั เฮลทล์ดี 
จ ำกดั (มหำชน)   
 

กำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยรวม ซึ่ ง
ครอบคลุมเรือ่ง  
(1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม (2) กำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนไปยังบริษัทแม่ (3) สัญญำหรือ
ขอ้ตกลง (4) กำรควบคุมทำงด้ำนรำยได้ (5) กำร
ควบคุมทำงด้ำนรำยจ่ำย (6) กำรควบคุมด้ำน
สนิทรพัย์ถำวร (7) นโยบำย/ ระเบยีบและขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำนเกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล 
(8) แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร /โครงสรำ้งหน่วยงำน 
/ ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่

8 5 2 - 1 

บรษิทั ไอแคร ์
เฮลท ์จ ำกดั
  

วงจรรำยได ้ 15 4 7 1 3 
วงจรรำยจ่ำย 18 6 8 1 3 
วงจรกำรบรหิำรสนิคำ้ และคลงัสนิคำ้ 8 4 4 - - 
วงจรกำรบรหิำรสนิทรพัยถ์ำวร 12 3 8 - 1 
วงจรกำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบุคคล 13 7 5 - 1 

บรษิทั เฮลทเินส 
จ ำกดั 

กำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยรวม ซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่อง (1) สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม (2) 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยงับรษิทัแม่ (3) 
สัญญำหรือข้อตกลง (4) กำรควบคุมทำงด้ำน
รำยได้ (5) กำรควบคุมทำงด้ำนรำยจ่ำย (6) กำร
ควบคุมดำ้นสนิทรพัยถ์ำวร (7) นโยบำย/ ระเบยีบ
และขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคล (8) แผนผงัโครงสร้ำงองค์กร /
โครงสรำ้งหน่วยงำน / ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่

8 5 2 - 1 

 
โดยผูต้รวจสอบภำยในไดม้ขีอ้เสนอแนะแก่กลุ่มบรษิทัเพื่อแก้ไขปรบัปรุงในกำรด ำเนินงำน และไดน้ ำเสนอผลกำร

ตรวจในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่3/2563 ในวนัที่ 14 สงิหำคม 2563 และในช่วงระหว่ำงวนัที่ 8 ตุลำคม – 6 
พฤศจกิำยน 2564, วนัที ่2 ธนัวำคม – 24 ธนัวำคม 2563 และ วนัที ่26 มกรำคม – 15 กุมภำพนัธ ์2564 ผูต้รวจสอบภำยในได้
เขำ้ตรวจตดิตำมระบบทุกวงจรของกลุ่มบรษิทัซึ่งกลุ่มบริษทัได้ด าเนินการแก้ไขปรบัปรงุประเดน็ต่างๆ ทัง้หมดครบถ้วน
แล้ว และมีความเหน็ว่าระบบการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัมีความเหมาะสม โดยไดน้ ำเสนอผลกำรตรวจตดิตำมในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี้ 
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กำรประชุ มคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2563 ใน
วนัที ่13 พฤศจกิำยน 2563 

- กำรประเมนิกำรควบคุมภำยในโดยรวมของบรษิทัฯ และเฮลทเินส 
- วงจรกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคล ของ ไอแคร ์เฮลท ์

กำรประชุ มคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2564 ใน
วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2564 

- กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ ของกลุ่มบรษิทั 
- วงจรรำยได ้ของ ไอแคร ์เฮลท ์ 
- วงจรรำยจ่ำย ของ ไอแคร ์เฮลท ์ 
- วงจรกำรบรหิำรสนิคำ้ และคลงัสนิคำ้ ของ ไอแคร ์เฮลท ์ 
- วงจรกำรบรหิำรสนิทรพัยถ์ำวร ของ ไอแคร ์เฮลท ์

 
  และในช่วงระหว่ำงวนัที่ 17 มนีำคม 2564 – 1 0 พฤษภำคม 2564 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เขำ้ตรวจสอบระบบกำร
ปฏบิตังิำนสำขำ – ธุรกจิรำ้นขำยยำ เพื่อเสรมิสรำ้งและปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยในใหม้ปีระสทิธภิำพ ตลอดจนสำมำรถ
รบัรองกำรท ำงำนในองคก์รไดอ้ย่ำงเป็นปัจจุบนั โดยไดน้ ำเสนอผลกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่
2/2564 ในวนัที ่14 พฤษภำคม 2564  โดยผูต้รวจสอบภำยในมคีวำมเหน็ว่ำระบบกำรด ำเนินงำนกำรปฏบิตังิำนสำขำ – ธุรกจิ
รำ้นขำยยำ มคีวำมเหมำะสม ไมพ่บประเดน็ทีม่คีวำมเสีย่งแต่อยำ่งใด 
  และในชว่งระหวำ่งวนัที ่1 มถิุนำยน 2564 – 30 มถิุนำยน 2564 ผูต้รวจสอบภำยในไดเ้ขำ้ตรวจสอบระบบกำรบรหิำร
สนิคำ้คงคลงั โดยไดน้ ำเสนอผลกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่3/2564 ในวนัที ่13 สงิหำคม 2564 
แลว้ โดยผูต้รวจสอบภำยในมคีวำมเหน็ว่ำระบบกำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงั มคีวำมเหมำะสม ไม่พบประเดน็ทีม่คีวำมเสีย่งแต่อย่ำง
ใด  
  และในช่วงระหว่ำงวนัที่ 2 – 23 กนัยำยน 2564 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบระบบวงจรรำยจ่ำย โดยได้
น ำเสนอผลกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 5/2564 ในวนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 แล้ว โดยผู้
ตรวจสอบภำยในมคีวำมเหน็ว่ำระบบวงจรรำยจ่ำย มคีวำมเหมำะสม ไม่พบประเดน็ทีม่คีวำมเสีย่งแต่อย่ำงใด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบไดม้กีำรน ำเสนอผลกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ทุก
ครัง้ทีไ่ดร้บัผลกำรตรวจจำกผูต้รวจสอบภำยใน 
  โดยผลกำรตรวจสอบและตดิตำมทีส่ ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
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วงจรรายได้   
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 

แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 
ควำมเสีย่ง 

1. มกีำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตัิเกี่ยวกบัระบบงำนวงจรรำยได้ไว้เป็น 
ลำยลกัษณ์อกัษร แต่ไม่พบหลกัฐำนกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
อีกทัง้อ ำนำจอนุมตัิยงัไม่ครอบคลุมกระบวนกำรที่ส ำคญั และอ ำนำจด ำเนินกำรที่
ก ำหนด บำงหวัขอ้ใหอ้ ำนำจประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรแบบไมจ่ ำกดัวงเงนิ 

ปำนกลำง บริษัทฯ มีกำรจดัท ำตำรำงอ ำนำจอนุมตัิเกี่ยวกับระบบวงจรรำยได้ไว้เป็น   
ลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน และครอบคลุมกระบวนกำรทีส่ ำคญั ซึง่ผ่ำนกำร
พจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ แลว้ อกีทัง้ อ ำนำจด ำเนินกำรมกีำร
ก ำหนดวงเงนิในแต่ละกระบวนกำรอยำ่งชดัเจน  

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

2. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรก ำหนดรำคำขำย” 
1) มกีำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรตัง้รำคำขำยสนิคำ้หน้ำรำ้นไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

แต่ยงัไม่ผำ่นกำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจ และยงัไม่ครอบคลุมกำรตัง้รำคำขำยสนิคำ้
ทีผ่่ำนกำรขำยจำกคลงัสนิคำ้ (ขำยส่ง) และกำรขำยเฉพำะกลุ่ม (End User-ลกูคำ้
องคก์ร (บรษิทั ทที ีเมดคิอล แอนด์ เวลแฟร ์แมเนจเมน้ท์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั)) 
รวมถงึกรณีมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำขำยสนิคำ้ 

2) มีกำรก ำหนดให้พนักงำนแผนกจดัซื้อตัง้รำคำขำยสินค้ำตำมหลกัเกณฑ์กำร     
ตัง้รำคำขำยสินค้ำหน้ำร้ำน แต่ไม่ได้ก ำหนดผู้มีหน้ำที่สอบทำนควำมถูกต้อง
หลงัจำกทีม่กีำรตัง้รำคำทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน  

3) จำกกำรตรวจสอบแบบประเมนิขึ้นทะเบียนสนิค้ำใหม่ในระบบ (กำรตัง้รำคำ) 
เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์กำรตัง้รำคำขำยสินค้ำหน้ำร้ำน พบว่ำเอกสำร    
“แบบประเมนิเพื่อประกอบกำรพจิำรณำขึ้นทะเบยีนสนิค้ำในระบบ” ไม่อ้ำงอิง
รหสัสินค้ำที่มีกำรสร้ำงใหม่ในระบบทุกรำยกำร และสินค้ำบำงรำยกำรมีกำร
ก ำหนดรำคำขำยไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรตัง้รำคำขำยหน้ำรำ้นทีก่ ำหนด  

 

สงู  
1) มกีำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรตัง้รำคำขำยสนิคำ้หน้ำรำ้นไวเ้ป็นลำยลกัษณ์

อักษร ที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกผู้มีอ ำนำจ โดยครอบคลุมกำรตัง้รำคำขำย
สนิคำ้ทีผ่่ำนกำรขำยจำกคลงัสนิคำ้ (ขำยส่ง) และกำรขำยเฉพำะกลุ่ม (End 
User-ลูกค้ำองค์กร (บริษัท ทีที เมดิคอล แอนด์ เวลแฟร์ แมเนจเม้นท์  
(ไทยแลนด)์ จ ำกดั)) รวมถงึกรณีมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำขำยสนิคำ้ 

2) มกีำรก ำหนดผูร้บัผดิชอบในกำรตัง้รำคำขำยและผูร้บัผดิชอบในกำรสอบ
ทำนควำมถูกต้องหลังจำกมีกำรตัง้รำคำที่เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำง
ชดัเจน  

3) จำกกำรตรวจติดตำม พบว่ำเอกสำร ”แบบประเมินเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำขึ้นทะเบียนสินค้ำในระบบ” มีควำมครบถ้วนและได้มีกำรระบุ
รหสัสนิคำ้ไวอ้ยำ่งชดัเจน ในสว่นของกำรตัง้รำคำขำยเป็นไปตำมระเบยีบที่
ก ำหนด และผำ่นกำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจทุกรำยกำร 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

3. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรควบคุมเงนิสดรบั” ในส่วนของกำรตรวจนับเงนิ
ส ำรองทอน พบวำ่ 
1) ยงัไม่มกีำรจดัท ำหนังสอืตัง้วงเงนิส ำรองทอนประจ ำสำขำหน้ำรำ้น และก ำหนด

ผูร้บัผดิชอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
 

ปำนกลำง  
 

1) มีกำรจดัท ำหนังสือแต่งตัง้วงเงินส ำรองทอนประจ ำสำขำหน้ำร้ำน และ
ก ำหนดผูร้บัผดิชอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ผ่ำนกำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจ
อยำ่งชดัเจน 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
2) มกีำรก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบของบรษิัทฯ สุ่มตรวจนับเงนิส ำรองทอน

สำขำหน้ำรำ้น แต่ยงัไม่มกีำรก ำหนดรอบระยะเวลำ และหลกัฐำนในกำรตรวจนบั
ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน 

2) มกีำรก ำหนดให้หน่วยงำนตรวจสอบของบรษิัทฯ สุ่มตรวจนับเงินส ำรอง
ทอนสำขำหน้ำรำ้นและจดัท ำหลกัฐำนกำรตรวจนับไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
อยำ่งชดัเจน 

4. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรวเิครำะหอ์ำยุลูกหนี้และกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยั
จะสญู” พบวำ่ 
1) ยงัไม่มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกระบวนกำรติดตำมลูกหนี้ค้ำงเกินก ำหนดไว้เป็น  

ลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน 
 

2) ยงัไม่มกีำรจดัท ำนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
อยำ่งชดัเจน 

ปำนกลำง  
 

1) มีกำรก ำหนดขัน้ตอนกระบวนกำรติดตำมลูกหนี้ค้ำงเกินก ำหนดไว้เป็น  
ลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน และมกีำรตดิตำมลูกหนี้คำ้งเกนิก ำหนดโดย
บนัทกึผลกำรตดิตำม ในโปรแกรม Excel อยำ่งชดัเจน 

2) มกีำรจดัท ำนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร
อยำ่งชดัเจน 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

5. บรษิทัฯ ยงัไม่มกีำรจดัท ำตำรำงสทิธิห์น้ำที่และอ ำนำจในกำรเขำ้ถงึขอ้มูลในระบบ
สำรสนเทศไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน 

สงู มีกำรจดัท ำคู่มือตำรำงสิทธิผู้ใช้งำนโปรแกรม Navision ไว้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษรทีผ่่ำนกำรอนุมตัโิดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรอยำ่งชดัเจน 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

 
วงจรรายจ่าย  

ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
1. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กระบวนกำรคดัเลอืกและขึน้ทะเบยีนผูข้ำยรำยใหม่/

กำรประเมนิผูข้ำยรำยเดมิประจ ำปี” พบวำ่ 
1) จำกกำรสอบทำนทะเบยีนผูข้ำย 
• มรีหสัผูข้ำยมกีำรขำดหำย ไมต่่อเนื่องเป็น Running Number  
• รหสัผูข้ำยบำงรำยไมเ่ป็นไปตำมมำตรฐำนเดยีวกนั 
• บำงสว่นระบุขอ้มลูในทะบยีนผูข้ำย ไมค่รบถว้น 
• ไมม่กี ำหนดผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน 
 
 

ปำนกลำง  
 

1) จำกกำรตรวจตดิตำมทะเบยีนผูข้ำย ทีเ่กดิขึน้ในเดอืน ธ.ค. 2563 พบวำ่ 
• รหสัผูข้ำยมกีำร Running Number ต่อเนื่องกนัทุกรำยกำร 
• พบกำรก ำหนดรหสัผูข้ำยเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนด  
• มีกำรระบุรำยละเอียดของผู้ขำยที่ย ังใช้งำนอยู่ในระบบครบถ้วน

เรยีบรอ้ย และท ำกำรยกเลกิ Inactive รำยกำรทีไ่มใ่ชง้ำนรอ้ยแลว้ 
• จำกกำรสอบทำนกำรสรำ้งฐำนขอ้มูลผูข้ำยในระบบ พบว่ำ กำรสรำ้ง

ฐำนขอ้มลูผูข้ำยคอืฝ่ำยจดัซือ้และฝ่ำยบญัชตีำมหน้ำทีท่ีก่ ำหนด 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
2) ยงัไม่มกีระบวนกำรประเมนิผูข้ำยรำยเดมิไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษณอย่ำงชดัเจน 

นอกจำกนี้  ยังไม่มีกำรจัดท ำทะเบียนผู้ขำยที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจ 
(Approved Vendor List) 

2) จำกกำรตรวจตดิตำม มกีำรประเมนิผูข้ำยประจ ำปี 2563 เรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่
มีกำรจดัท ำเอกสำร "แบบประเมินผู้ขำยที่อยู่ใน AVL" และมีกำรจดัท ำ
สรุปผลกำรประเมนิผูข้ำยไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน 

2. มกีระบวนกำรจดัซื้อสนิคำ้เพื่อขำยไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ยกเวน้ กรณีซื้อทัว่ไป
และซื้อสนิทรพัย ์อกีทัง้ ไม่มกีำรก ำหนดระเบยีบกำรเปรยีบเทยีบรำคำก่อนท ำกำร
สัง่ซือ้ทีช่ดัเจน 

ปำนกลำง มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตัิงำนเกี่ยวกบั ระบบกำรจดัซื้อ จดัจ้ำงอื่นๆ โดยมี
ขัน้ตอนกำรสัง่ซื้อไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน โดยก ำหนดให้มกีำร
เปรยีบเทยีบรำคำอย่ำงน้อย 2 รำย หำกซื้อสนิคำ้/บรกิำรมลูค่ำต่อหน่วยตัง้แต่ 
3, 0 0 0 บำทขึ้นไป และจดัท ำแบบสรุปผลกำรเปรยีบเทยีบรำคำก่อนจดัท ำ
ใบสัง่ซือ้เสนอใหผู้ม้อี ำนำจพจิำรณำอนุมตัสิ ัง่ซือ้ 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

3. จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรสัง่ซื้อคงคำ้ง พบว่ำมรีำยกำรคงคำ้งรบัสนิคำ้ ซึง่ยงัไม่
มีกำรติดตำมรำยกำรสัง่ซื้อคงค้ำงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรน ำเสนอให้ผู้บริหำร
รบัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

ปำนกลำง มกีำรก ำหนดให้ทุกสิ้นเดอืน เจ้ำหน้ำที่จดัซื้อจดัท ำสรุปรำยกำรสัง่ซื้อคงค้ำง 
โดยระบุสำเหตุและผลกำรติดตำมส่งให้หวัหน้ำจดัซื้อรบัทรำบ โดยจำกกำร
สอบทำนรำยงำนกำรสัง่ซื้อคงค้ำงรบัสนิค้ำ ณ วนัที่ 3 0 พฤศจกิำยน 2563 
พบวำ่ มกีำรตดิตำมและระบุสำเหตุคงคำ้งไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำงชดัเจน 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

 
วงจรการบริหารสินค้า และคลงัสินค้า 

ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
1. มกีำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตัไิวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร อย่ำงไรก็ตำม 

อ ำนำจอนุมตัยิงัไม่ครอบคุลมบำงกระบวนกำรทีส่ ำคญั 
สงู มกีำรจดัท ำตำรำงอ ำนำจอนุมตั ิเกีย่วกบักำรบรหิำรคลงัสนิคำ้และสนิคำ้ไวเ้ป็น

ลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนกำรทีส่ ำคญั โดยผ่ำนกำรอนุมตัิจำก
ผูม้อี ำนำจอยำ่งชดัเจน  

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

2. จำกกำรเปรยีบเทยีบปรมิำณขัน้ต ่ำและปรมิำณสูงสุด กบั Stock On Hand ในกำร
ก ำหนดปรมิำณสนิคำ้คงคลงั ทีค่ลงัสนิคำ้ พบวำ่ 
1) ไมม่กีำรก ำหนดปรมิำณขัน้ต ่ำและปรมิำณสงูสดุของสนิคำ้บำงรำยกำร 

 
2) พบรำยกำรสนิคำ้บำงรำยกำรทีม่ตี ่ำกว่ำปรมิำณขัน้ต ่ำหรอืสงูกว่ำปรมิำณสงูสุดที่

ก ำหนดไว ้

ปำนกลำง  
 

1) รำยกำรสนิคำ้ที่ไม่มกีำรก ำหนดจ ำนวนขัน้ต ่ำและจ ำนวนสูงสุดของสนิค้ำ 
เป็นรำยกำรทีย่กเลกิกำรจ ำหน่ำย 

2) รำยกำรสนิคำ้ทีม่ปีรมิำณต ่ำกว่ำปรมิำณขัน้ต ่ำทีก่ ำหนด เป็นรำยกำรสนิคำ้
ทีม่กีำรสัง่ซื้อและอยู่ระหว่ำงกำรรอรบัสนิคำ้ และในส่วนของรำยกำรสนิคำ้

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
ทีม่จี ำนวนสงูกว่ำจ ำนวนสงูสุดทีก่ ำหนด เนื่องจำกเป็นรำยกำรสนิคำ้พเิศษ
ทีส่ ัง่ผลติ (สนิคำ้ประเภทหน้ำกำกและเจลลำ้งมอืของแบรนด ์Besuto ) 

3. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรจดัเกบ็สนิคำ้” พบวำ่ 
1) จำกกำรตรวจสอบคลงัส ำนกังำนใหญ่ พบประเดน็ดงันี้ 
• มกีำรจดัวำงสนิคำ้ประเภทเดยีวกนั แต่จดัวำงหลำยพืน้ที ่
• กล่องบรรจุภณัฑท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้ำนมกีำรจดัเกบ็ปะปนกบัสนิคำ้ 
• มกีำรจดัเก็บสนิค้ำของแถม (ของสมนำคุณจำก Supplier ซึ่งเป็นแก้วน ้ำ 

หรอืกล่องอำหำร) ภำยในหอ้งครวั  
• มกีำรจดัวำงสนิคำ้ปะปนกนัระหวำ่งบรษิทัภำยในเครอื 
• พบสนิคำ้ถูกสตัวพ์ำหะกดั (สนิคำ้ทีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยเป็นกล่องสนิคำ้ของ

ผลติภณัฑท์ชิชเูปียกและทชิชผูสมแอลกอฮอล์)  
 
 
 

2) มกีำรจดัท ำแผนผงั Location ภำยในคลงัสนิคำ้ แต่ยงัไม่เป็นปัจจุบนั รวมถงึไม่มี
กำรอนุมตั ิและวนัทีบ่งัคบัใชอ้ยำ่งชดัเจน 

ปำนกลำง  
1) จำกกำรตรวจตดิตำมคลงัสนิคำ้ส ำนกังำนใหญ่ พบวำ่ 

• สนิคำ้ประเภทเดยีวกนั มกีำรจดัวำงหลำยพืน้ที ่แต่มกีำรตดิป้ำยบ่งชี้
ทีส่นิคำ้ไวอ้ย่ำงชดัเจนทัง้นี้ เนื่องจำกพืน้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อกำรจดัเกบ็ 
จงึตอ้งจดัวำงไวห้ลำยพืน้ที ่

• ไมพ่บกล่องบรรจุภณัฑท์ีไ่มไ่ดใ้ชง้ำนจดัเกบ็ปะปนกบัสนิคำ้ 
• ไมพ่บกำรจดัเกบ็สนิคำ้ภำยนอกพืน้ทีค่ลงัสนิคำ้ 
• มกีำรแบ่งแยกพืน้ทีใ่นกำรจดัวำงสนิคำ้ของบรษิทัภำยในเครอื และมี

กำรตดิป้ำย TAG ทีร่ะบุถงึสนิคำ้ของบรษิทัในเครอืไวอ้ยำ่งชดัเจน 
• สภำพของสินค้ำมีควำมสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยของสตัว์พำหะ (ได้

ด ำเนินกำรปรบัปรุงคลงัสนิคำ้ช่วงเดอืนกนัยำยน 2563)  
2) มีกำรจดัท ำแผนผงั Location ภำยในคลงัสินค้ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร

อย่ำงชดัเจนโดยผ่ำนกำรพจิำรณำลงนำมอนุมตัจิำกประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย
ปฎิบตักิำร ทัง้นี้จำกกำรประเมนิพืน้ที่ภำยในคลงัสนิคำ้ พบว่ำ พื้นที่ และ
กำรจดัเกบ็สนิคำ้ภำยในคลงั มคีวำมสอดคลอ้งกบัแผนผงั Location อย่ำง
เป็นปัจจุบนั  

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

4. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรตรวจนบัสนิคำ้” พบวำ่ 
1) คลงัสินค้ำมีกำรจดัเก็บหลกัฐำนกำรตรวจนับประจ ำเดือน แต่ไม่มีกำรจัดท ำ

สรุปผลกำรตรวจนับเพื่อเสนอใหผู้ม้อี ำนำจพจิำรณำอนุมตัเิป็นลำยลกัษณ์อกัษร
อยำ่งชดัเจน 
 
 

2) สำขำมีกำรจดัท ำสรุปผลกำรตรวจนับ แต่ไม่ได้ระบุสำเหตุของผลต่ำงไว้เป็น   
ลำยลกัษณ์อกัษร และไมพ่บหลกัฐำนกำรอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจอยำ่งชดัเจน 

สงู  
1) คลงัสนิคำ้มกีำรจดัเกบ็หลกัฐำนกำรตรวจนับประจ ำเดอืนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์

อักษรอย่ำงชัดเจนและมีกำรจัดท ำสรุปผลกำรตรวจนับเสนอประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฎิบัติกำรอนุมัติ พร้อมกับแนบสำเหตุ (Excel File) ให้
รบัทรำบทำง Email 
 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
 

3) ยงัไม่มกีำรก ำหนดใหม้กีำรตรวจนับสนิคำ้คงเหลอืคลงัสนิคำ้และสำขำหน้ำรำ้น
ประจ ำปีรว่มกบัฝ่ำยบญัชอียำ่งชดัเจน 

2) สำขำมกีำรจดัท ำสรุปผลกำรตรวจนับใน Excel ทีร่ะบุสำเหตุของผลต่ำงส่ง
ให้กบัผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตัิกำรเพื่อจดัท ำเอกสำร Memo ให้ประธำน
เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฎบิตักิำรรบัทรำบ 

3) ก ำหนดให้มกีำรตรวจนับสนิค้ำประจ ำปี โดยคลังสนิค้ำและสำขำร่วมกับ
ฝ่ำยบญัชขีองบรษิทั ปีละ 2 ครัง้ 

5. คลงัสนิคำ้ (ส ำนักงำนใหญ่) ยงัไม่มกีำรจดัท ำสรุปรำยกำรสนิคำ้ไม่เคลื่อนไหว และ
ระบุสถำนะกำรด ำเนินกำรให้ผู้บรหิำรรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ ทัง้นี้ พบสนิค้ำไม่
เคลื่อนไหวนำนเกินกว่ำ 6 เดือน (เป็นสนิค้ำของแถม และวสัดุของอุปกรณ์ดูแล
ผูป่้วย เช่น มอืจบัวอคเกอร์ผูสู้งอำยุ ล้อรถเขน็ผูป่้วย เป็นต้น) รวมถงึ ยงัไม่มกีำร
ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัทิีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรชดัเจน 

ปำนกลำง คลงัสนิคำ้ (ส ำนักงำนใหญ่)  มกีำรจดัท ำสรุปรำยกำรสนิคำ้ไม่เคลื่อนไหว และ
ระบุสถำนะกำรด ำเนินกำรใหผู้บ้รหิำรรบัทรำบเป็นประจ ำเดอืน 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

 
วงจรการบริหารสินทรพัยถ์าวร 

ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
1. มกีำรจดัท ำตำรำงอ ำนำจอนุมตั ิเกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยส์นิถำวรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์

อกัษร โดยผ่ำนกำรพจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม อ ำนำจ
อนุมตัยิงัไม่ครอบคุลมบำงกระบวนกำรทีส่ ำคญั 

สงู มกีำรจดัท ำตำรำงอ ำนำจอนุมตั ิเกีย่วกบักำรบรหิำรทรพัยส์นิถำวรไวเ้ป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจน ซึ่งผ่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร บรษิทัฯ โดย
ได้ด ำเนินกำรทบทวนเพิ่มอ ำนำจ ในตำรำงอ ำนำจอนุมัติให้ครบคลุม
กระบวนกำรทีส่ ำคญัแลว้ 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

2. จำกกำรสอบทำนทะเบียนสนิทรพัย์ถำวร พบว่ำมกีำรจดัท ำทะเบียนสนิทรพัย์ใน
ระบบ Navision ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร แต่ไม่ได้ระบุรำยละเอยีดครบทุกรำยกำร 
และรหสัสนิทรพัยข์ำดหำย ไม่เป็น Running Number ต่อกนับำงรำยกำร 

ปำนกลำง มกีำรจดัท ำทะเบยีนคุมสนิทรพัยไ์วเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยระบุรำยละเอยีด
ส ำคญัในสนิทรพัย์อย่ำงครบถ้วน และรหสัสนิทรพัย์มกีำร Running Number 
ต่อเนื่องกนัทุกรำยกำร  

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

3. ยงัไม่มกีำรจดัท ำแผนกำรตรวจนับสนิทรพัยถ์ำวรประจ ำปื 2563 ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์
อกัษรอยำ่งชดัเจน 

ปำนกลำง มกีำรก ำหนดใหม้กีำรตรวจนับสนิทรพัย์ถำวรปีละ 2 ครัง้ ไว้เป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

4. จำกกำรสุ่มตรวจนับสนิทรพัย์ประจ ำนักงำนใหญ่และสำขำ ผู้ตรวจสอบภำยในไม่
สำมำรถสุ่มตรวจนับสนิทรพัย์ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจำกยงัมกีำรติดรหสั

สงู จำกกำรสุม่ตรวจนับสนิทรพัยถ์ำวร พบวำ่ มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
สินทรพัย์ไม่ครบถ้วนทุกรำยกำร และกำรระบุรำยละเอียด เช่น Serial Number, 
Location หรอืผูด้แูลสนิทรพัยไ์มช่ดัเจน 

• พบสนิทรพัยอ์ย่ำงครบถว้นทุกรำยกำรทีสุ่่มตรวจสอบ และสนิทรพัยอ์ยู่
ในสภำพพรอ้มใชง้ำน 

• มกีำรมกีำรตดิรหสัสนิทรพัยอ์ยำ่งครบถว้นทุกรำยกำรทีสุ่่มตรวจสอบ 
• รำยละเอยีดสนิทรพัย์ที่สุ่มตววจนับมคีวำมถูกต้องตรงกบัทะเบยีนคุม

ทุกรำยกำร 
วงจรการบริหารงานทรพัยากรบคุคล   

ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 
1. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรสรรหำ และวำ่จำ้ง” พบวำ่ 

1) จำกกำรสุ่มตรวจสอบแฟ้มประวตัพินกังำน พบวำ่ 
• ไม่มีกำรจัดท ำ Check List กำรจัดเก็บเอกสำรประกอบแฟ้มประวัติ

พนกังำนทุกรำยกำร 
• เอกสำรประกอบแฟ้มประวตัไิมค่รบถว้น 
• มกีำรระบุรำยละเอยีดในเอกสำรใบสมคัรงำนไม่ครบถว้น 
• ไม่มกีำรก ำหนดผูม้อี ำนำจอย่ำงชดัเจนในกำรลงนำม “ผูอ้นุมตั”ิ ในใบสมคัร

งำน ว่ำเป็นต ำแหน่งงำนใด และมีใบสมัครงำนที่ลงนำมใน ส่วนนี้ ไม่
ครบถว้น 

2) จำกกำรตรวจสอบใบอนุญำตเภสชักร พบวำ่ 
• พบต ำแหน่งงำนเภสชักรทีไ่ม่มใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีเภสชักรรม (แต่ใช้

วุฒกิำรศกึษำจบเภสชักรรมแนบแทน) 
• กำรจดัเกบ็ใบอนุญำตประกอบวชิพีเภสชักรรมในแฟ้มประวตัไิมค่รบถว้น 
• พบใบอนุญำตประกอบวชิำชพีทีห่มดอำยุและไม่มใีบอนุญำตประกอบวชิำชพี

ฉบบัใหมจ่ดัเกบ็ในแฟ้ม 

สงู  
1) จำกกำรตรวจตดิตำม พบวำ่  
• มีกำรจัดท ำ Check List กำรจัดเก็บเอกสำรประกอบแฟ้มประวัติ

พนกังำนเขำ้ใหมทุ่กรำยกำร 
• แฟ้มประวตัพินกังำนมเีอกสำรประกอบครบถว้น 
• ใบสมคัรงำนของพนกังำนเขำ้ใหม่มรีำยละเอยีดครบถว้นทุกรำยกำร 
• มกีำรลงนำมอนุมตัพินักงำนเขำ้ใหม่ครบถ้วน โดยกำรอนุมตัเิป็นไป

ตำมอ ำนำจทีก่ ำหนด 
 

2) จำกกำรตรวจตดิตำม พบวำ่  
• พบใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม มีควำมครบถ้วนทุก

รำยกำร  
• มกีำรจดัเก็บใบอนุญำตประกอบวชิำชพีเภสชักรรม ในแฟ้มประวตัิ 

ครบถว้นทุกรำยกำร 
• ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีมคีวำมเป็นปัจจุบนัไม่หมดอำยุทุกรำยกำร 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1 ผลกำรตรวจตดิตำม ครัง้ที ่2 ขอ้เสนอแนะ/ 
แนวทำงแกไ้ข ประเดน็ทีต่รวจสอบ ระดบั 

ควำมเสีย่ง 

• จดัเก็บหลกัฐำน “ใบเก็บชัว่โมงกำรเรยีนต่อเนื่อง (CPE)” ส ำหรบัเภสชักร    
ผูถ้อืใบอนุญำตประกอบวชิำชพีแบบตลอดชพีไมค่รบถว้น 

• มีกำรจัดเก็บหลักฐำน “ใบเก็บชัว่โมงกำรเรียนต่อเนื่อง (CPE)” 
ส ำหรับเภสัชกรผู้ถือใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมแบบ 
ตลอดชพีไวค้รบถว้นทุกรำยกำร 

การปฏิบติังานสาขา - ธรุกิจร้านขายยา 
ประเดน็ท่ีตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ/ 

แนวทางแก้ไข 
1. กำรบรหิำรงำนทรพัยำกรบุคคลของสำขำ 

1) มกีำรจดัท ำคูม่อืกำรปฏบิตังิำนไวอ้ยำ่งครอบคลุมทุกกระบวนกำร โดยมกีำรสือ่สำรคูม่อืและทดสอบกระบวนกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน และจะมกีำรทบทวนคูม่อืปฏบิตัอิยำ่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

2) มกีำรจดัท ำแผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร  แผนผงัโครงสรำ้งสำขำ และใบก ำหนดหน้ำทีง่ำน ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจนครบถ้วน ในดำ้นของใบก ำหนดหน้ำทีง่ำน มกีำรลง
นำมรบัทรำบในเอกสำรและแบบฟอรม์อยำ่งครบถว้นโดยพนกังำน ซึง่ขอ้มลูระหวำ่งเอกสำรและทะเบยีนพนกังำนมคีวำมถูกตอ้งตรงกนัทุกรำยกำร 

3) มกีำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตัขิองสำขำ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจนและครอบคลุม  
4) จำกกำรสมัภำษณ์ผูป้ฏบิตังิำน พบวำ่ มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในหน้ำทีง่ำนของตนเองและสำมำรถอธบิำยกำรปฏบิตังิำนไดต้ำมคูม่อื 
5) จำกกำรตรวจสอบกำรเขำ้ปฏบิตังิำนของพนกังำนสำขำ พบวำ่ มกีำรจดัท ำตำรำงกำรปฏบิตังิำนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และมกีำรลงนำมอนุมตัอิยำ่งชดัเจน โดยกำรเขำ้งำน ออก

จำกงำน และกำรลำของพนักงำนสำขำ มปีฏบิตัติำมตำรำงกำรปฏบิตังิำนที่ก ำหนดไวแ้ละมกีำรบนัทกึเวลำเขำ้ท ำงำนอย่ำงครบถ้วนทุกรำย  พนักงำน มตีวัตนและมรีำยชื่อใน
ทะเบยีนของบรษิทัฯ อยำ่งครบถว้น  รวมทัง้เภสชักรมกีำรปฏบิตังิำนครบถว้นตำมระยะเวลำ เปิด-ปิดทุกสำขำ  

6) เภสชักรประจ ำสำขำมกีำรแต่งกำยและตดิเครือ่งหมำยสญัลกัษณ์ของสภำเภสชักรรม แยกจำกพนกังำนหน้ำรำ้นทีแ่ต่งกำยดว้ยชุดยนูิฟอรม์ 

มกีำรควบคุมภำยใน
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2. กำรบรหิำรรำยไดข้องสำขำ 
1) จ ำนวนเงนิรำยไดท้ีต่รวจนบัมคีวำมครบถว้น และตรงกบัรำยงำนเงนิสดในระบบ  
2) สำขำมกีำรน ำสง่เงนิรำยไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมรำยงำน Z-REPORT และมกีำรน ำฝำกเงนิตำมระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 
3) มกีำรจดัท ำบนัทกึแต่งตัง้ผูร้บัผดิชอบเงนิทอนสำขำ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อักษรและมกีำรลงนำมชดัเจน มกีำรตรวจนับเงนิส ำรองทอนเป็นประจ ำทุกวนั และมกีำรตรวจนับเงนิส ำรอง

ทอนแบบละเอยีดเป็นประจ ำทุกเดอืน  
4) จำกกำรสุ่มตรวจสอบรำคำสนิคำ้ และโปรโมชัน่ พบว่ำ มกีำรจดัท ำรำยกำรโปรโมชัน่ประจ ำเดอืนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร รำยกำรโปรโมชัน่ในระบบกำรขำย POS ประจ ำเดอืน

มนีำคม 2564 มคีวำมถูกตอ้งตรงกบัโปรโมชัน่ทีผ่่ำนกำรอนุมตัทิุกรำยกำร  และจำกกำรสุม่ทดสอบ เมือ่ยงิ Barcode สนิคำ้ ระบบกำรขำยจะแสดงรำยกำรโปรโมชัน่ใหเ้ลอืกตำมมี
กำร SET ไวแ้ลว้ ซึง่พนกังำนขำยไมส่ำมำรถแกไ้ข เปลีย่นแปลงหรอืลบโปรโมชัน่ในระบบกำรขำย POS ได ้

5) รำยงำนใบเสรจ็รบัเงนิเลขทีใ่บเสรจ็รบัเงนิ มกีำร Running Number ดว้ยระบบกำรขำยหน้ำรำ้น POS อย่ำงอตัโินมตั ิซึง่มคีวำมต่อเนื่องครบถว้น และมกีำรจดัเกบ็ใบเสรจ็รบัเงนิ
ยกเลกิไวอ้ยำ่งครบถว้น และระบุสำเหตุกำรยกเลกิในระบบอยำ่งชดัเจน 

6) มกีำรจดัท ำเอกสำรจำกโปรแกรมขำยหน้ำรำ้น (POS) และมกีำร Running Number ดว้ยระบบอตัโินมตั ิโดยมกีำรจดัท ำสมุดคุมกำรออกใบก ำกบัภำษจีดัเกบ็ไวท้ีส่ำขำ รวมถงึมี
กำรระบุรำยละเอยีด "Full VAT" อยำ่งครบถว้น 
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3. กำรบรหิำรสนิคำ้ของสำขำ 
1) มกีำรจดัท ำแผนผงั Location ประจ ำสำขำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร  สนิคำ้มกีำรวำงในชัน้ตำม Location ทีก่ ำหนดทุกรำยกำร และมกีำรตดิป้ำย Barcode หรอืตดิฉลำกไวอ้ย่ำง

ชดัเจนทุกรำยกำร โดยจะแบ่งแยกกำรจดัเกบ็สนิคำ้ ระหวำ่งยำควบคุมกำรขำยโดยเภสชักร ยำควบคุมอุณหภูม ิหรอืเวชภณัฑต์่ำงๆ ทัง้นี้ สนิค้ำยำและเวชภณัฑ,์ ผลติภณัฑต์่ำงๆ 
มกีำรระบุวนัหมดอำยุ และวนัทีผ่ลติทีต่วัสนิคำ้อยำ่งชดัเจน 

2) จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรรบัสนิคำ้จำกคลงักลำง พบว่ำ มกีำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงเอกสำรกบัสนิคำ้ทีไ่ดร้บัและลงนำมผูร้บัสนิคำ้อย่ำงชดัเ จน มกีำรบนัทกึรบัโอนในระบบ
ตำมเลขทีเ่อกสำรอยำ่งครบถว้น  

3) กระบวนกำรตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอื 
• จำกกำรสุม่ตรวจนับสนิคำ้คงเหลอื พบวำ่ บำงสำขำมผีลต่ำงจำกกำรตรวจนับ ซึง่เกดิจำก กำรคดิเงนิกบัลกูคำ้ไม่ครบถว้น กำรคดิเงนิกบัลกูค้ำแต่ลกูคำ้รบัของไปไมค่รบ หรอื

กำรบนัทกึกำรขำยผดิจำกสนิคำ้ชนิดเดยีวกนัแต่สลบัขนำดหรอืส ี โดยพนักงำนจะตอ้งรบัผดิดชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ในกรณีเป็นควำมผดิของพนักงำน หรอืโดนหกัค่ำดูแล
ชัน้ อยำ่งไรกต็ำม ไดก้ ำชบัใหพ้นกังำนมคีวำมละเอยีดรอบคอบมำกขึน้  

• จำกกำรสุม่ตรวจนับสนิคำ้ไมเ่คลื่อนไหว พบสนิคำ้ไมเ่คลื่อนไหวอยำ่งครบถว้น ถูกตอ้งตำมรำยงำนสนิคำ้คงเหลอื 
• จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุมยำใกลห้มดอำยุ/กำรควบคุมยำไม่เคลื่อนไหวหน้ำสำขำ พบว่ำ สำขำตรวจนับสนิคำ้ไม่เคลื่อนไหวทุกเดอืน โดยดูจำกรำยงำน Non-movement  

โดยผูจ้ดักำรสำขำเป็นผูพ้จิำรณำกำรคนืยำและสนิคำ้ที่ไม่เคลื่อนไหว อย่ำงไรกต็ำม สนิคำ้ทีส่ำมำรถคนืคลงัสนิคำ้ไดต้้องมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ 12 0 วนั และมกีำรตดิสตกิเกอรส์ี
ก ำหนดกำรหมดอำยุของยำทีก่ล่องยำทุกกล่องแบบแยกสตีำมปี หรอืใชส้ตกิเกอรส์ตีดิทีก่ล่องของยำทีใ่กลห้มดอำยุ 
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• กำรตรวจนับสนิคำ้ประจ ำเดอืนโดยสำขำ มกีำรสรุปผลกำรตรวจนับประจ ำเดอืนไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร น ำส่งใหฝ่้ำยปฏบิตักิำรในทุกเดอืน  และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร
จะเป็นผูต้รวจสอบสำเหตุและสรุปผล ก่อนจดัท ำบนัทกึขอ้ควำม (MEMO) ขออนุมตัปิรบั Stock สนิคำ้เพือ่เสอนผูม้อี ำนำจอนุมตัลิงนำม 

• จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรค ำนวณหกัค่ำดูแลชัน้ พบว่ำ มกีำรจดัท ำบนัทกึขอ้ควำม (MEMO) เรื่องกำรใหค้่ำบรหิำรจดักำรส ำหรบัสำขำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรและผ่ำนกำร
อนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจอนุมตั ิมกีำรน ำรำยกำรผลต่ำงขำด-เกนิมำประกอบกำรค ำนวณค่ำดูแลชัน้ โดยพบว่ำกำรค ำนวณมคีวำมถูกต้องทุกรำยกำร รวมถงึมกีำรจดัท ำ Memo 
แจง้กำรหกัคำ่ดแูล เสนอผูม้อี ำนำจอนุมตัอิยำ่งเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

4. กำรบรหิำรสนิทรพัยถ์ำวร 
1) มกีำรจดัท ำทะเบยีนโดยฝ่ำยบญัชไีวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่สำมำรถแยกสำขำไดอ้ยำ่งชดัเจน และมกีำรระบุรำยละเอยีดในทะเบยีนทรพัยส์นิถำวร 
2) จำกกำรสุม่ตรวจนับทรพัยส์นิถำวรประจ ำสำขำ พบวำ่ มสีนิทรพัยค์รบถว้นตำมทะเบยีนคุมทุกรำยกำร มกีำรตดิรหสัทรพัยส์นิถำวรหรอืแกไ้ขใหต้รงกบัทะเบยีนอยำ่งครบถว้น 
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5. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
1) จำกกำรตรวจสอบใบอนุญำตเปิดรำ้นขำยยำ/ใบ ภ.พ.2 0 พบวำ่ มกีำรตดิใบอนุญำตและหนงัสอืรบัรองทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งถูกตอ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดทุกสำขำ 

เภสชักรมใีบอนุญำตประกอบวชิำชพีเภสชักรรมอยำ่งครบถว้น และเป็นปัจจุบนัทุกรำย 
2) ใบอนุญำตควบคุมยำ 
• มกีำรจดัท ำแบบฟอรม์รำยงำนบญัชยีำ แบบ ข.ย.9 โดยสำขำไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน อกีทัง้มกีำรระบุรำยละเอยีดและลงนำมเภสชักรอยำ่งชดัเจน 
• มกีำรจดัท ำแบบฟอร์มรำยงำนบญัชยีำ แบบ ข.ย.1 0 (ยำควบคุมพเิศษ) ในระบบ Navision โดยมกีำร SET ตัง้แต่ตอนขึน้รำยกำรสนิคำ้ใหม่ และสำมำรถเรยีกรำยกำรยำ

ควบคุมพเิศษจำกในระบบได ้ซึ่งแบบฟอรม์มกีำรก ำหนดไวเ้ป็นลำยลกัษณ์ สอดคลอ้งกบักฎกระทรวงและประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยจ ำกกำรสุ่ม
ตรวจสอบ พบว่ำ มกีำรระบุรำยละเอยีดในเอกสำรอย่ำงครบถ้วนทุกรำยกำร พรอ้มทัง้ลงชื่อผูม้หีน้ำที่ปฏบิตังิำนในเอกสำรในรำยกำรที่มกีำรขำยสนิคำ้โดยเภสชักรอย่ำง
ครบถว้น และจำกกำรสุม่ตรวจนับยำควบคุมพเิศษ พบวำ่ มคีรบถว้นตำมจ ำนวนคงเหลอืในเอกสำรและในระบบทุกรำยกำร 

• มกีำรจดัท ำแบบฟอรม์รำยงำนบญัชยีำ แบบ ข.ย.11 (ยำอนัตรำย) ในระบบ Navision โดยมกีำร SET ตัง้แต่ตอนขึน้รำยกำรสนิคำ้ใหม่ และสำมำรถเรยีกรำยกำรยำอนัตรำย
จำกในระบบได้ ซึ่งแบบฟอร์มมกีำรก ำหนดไว้เป็นลำยลกัษณ์ สอดคล้องกบัประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยจำกกำรสุ่มตรวจสอบพบว่ำ มี กำรระบุ
รำยละเอยีดในเอกสำรเรยีบรอ้ย  มกีำรลงชื่อผูม้หีน้ำทีป่ฏบิตังิำนในเอกสำรโดยเภสชักรอย่ำงครบถ้วน  และจำกกำรสุ่มตรวจนับยำอนัตรำย พบว่ำ มคีรบถ้วนตำมจ ำนวน
คงเหลอืในเอกสำรและในระบบทุกรำยกำร 

3) จำกกำรตรวจสอบยำควบคุมกำรจ ำหน่ำยรำคำและปรมิำณ พบว่ำ มกีำรจดัท ำเอกสำรประกำศสนิคำ้ควบคุมกำรจ ำหน่ำยรำคำหรอืจ ำนวนกำรขำยไวเ้ป็นลำยลักษณ์อกัษร ผ่ำน
กำรลงนำมอนุมตัจิำกผูม้อี ำนำจอนุมตั ิและจำกกำรสุ่มตรวจสอบจ ำนวนกำรขำยจำกรำยงำนกำรขำยยำอนัตรำย (ข.ย.11) พบว่ำ มกีำรขำยยำอนัตรำยแต่ละครัง้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด และจำกกำรตรวจสอบรำคำขำยสนิคำ้ประเภทหน้ำกำกอนำมยั ทีม่กีำรควบคุมรำคำ พบวำ่ รำคำขำยสนิคำ้ไมเ่กนิกวำ่ทีก่ฎหมำยก ำหนด 

4) จำกกำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมรำ้นขำยยำคุณภำพ (Good Pharmacy Practice) พบว่ำ มกีำรจดัวำงยำควบคุมไวใ้นตูห้รอืลิน้ชกัอยำ่งมดิชดิ ภำยใตก้ำรก ำกบัดูแลของเภสชักร 
มกีำรก ำหนดพืน้ทีใ่หค้ ำปรกึษำแนะน ำกำรใชย้ำอย่ำงถูกสุขลกัษณะ มกีำรตดิป้ำยแจง้รำยชื่อและเวลำเขำ้ -ออกของเภสชักรไวอ้ย่ำงชดัเจน มกีำรตดิตดิเทอรโ์มมเิตอรแ์ละจดัท ำ
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แนวทางแก้ไข 

ตำรำงบนัทกึอุณหภูมไิวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งครบถว้นทุกวนั มกีำรจดัเกบ็อุปกรณ์/เครื่องมอืในสภำพพรอ้มใชง้ำนอยำ่งครบถว้น ทัง้นี้  เภสชักรแต่งกำยดว้ยเสือ้กำวน์สขีำว 
ตดิเครือ่งหมำยสญัลกัษณ์ของสภำเภสชักรรมทุกรำย นอกจำกนี้ ฉลำกบนซองบรรจุยำมกีำรระบุขอ้มลูอยำ่งครบถว้น 

  
การบริการสินค้า และคลงัสินค้า 

ประเดน็ท่ีตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

1. นโยบำย/ระเบยีบและขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนเกี่ยวกบักำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ - มกีำรจดัท ำคู่มอืกำรปฏบิตังิำนไวอ้ย่ำงครอบคลุมทุกกระบวนกำร โดยมกีำรสื่อสำรคู่มอืและทดสอบ
กระบวนกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน และจะมกีำรทบทวนคูม่อืปฏบิตัอิยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

2. แผนผงัโครงสรำ้งองคก์ร / โครงสรำ้งหน่วยงำน / ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที ่/ ควำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรปฏบิตังิำน 
1) มกีำรจดัท ำโครงสรำ้งองคก์ร โครงสรำ้งหน่วยงำนคลงัสนิคำ้ ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงสอดคลอ้งกนั ซึง่มตี ำแหน่งและรำยชื่อพนักงำนถูกตอ้งตรงกบัทะเบยีนรำยชื่อพนกังำน 

และมกีำรสือ่สำรโครงสรำ้งหน่วยงำนใหพ้นกังำนรบัทรำบ 
2) มกีำรจดัท ำเอกสำร "ใบก ำหนดหน้ำที่งำน (Job Description)" ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงครบถ้วนทุกต ำแหน่ง มกีำรก ำหนดหน้ำที่งำนที่ส ำคญัของแต่ละต ำแหน่ง มคีวำม

สอดคลอ้งกบัโครงสรำ้งหน่วยงำนคลงัสนิคำ้ 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

3. อ ำนำจด ำเนินกำร/อ ำนำจอนุมตั ิและตวัอยำ่งลำยเซน็ 
1) มกีำรจดัท ำอ ำนำจด ำเนินกำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมทุกกระบวนกำรทีส่ ำคญั 
2) มกีำรจดัท ำตวัอยำ่งลำยเซน็ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครบถว้นทุกต ำแหน่งตำมตำรำงอ ำนำจอนุมตั ิ

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

4. กระบวนกำรรบัสนิคำ้ 
1) มกีำรก ำหนดใหค้ลงัสนิคำ้วำงแผนกำรรบัสนิคำ้ภำยในแผนก เพื่อเตรยีมรบัสนิคำ้ทีผู่ข้ำยน ำมำส่ง โดยก ำหนดใหม้พีนักงำนตรวจรบัสนิคำ้ในจ ำ นวนทีเ่พยีงพอกบักำรตรวจรบั

สนิคำ้ในแต่ละวนั ทัง้นี้ เจำ้หน้ำทีค่ลงัสำมำรถตรวจสอบวนัทีส่นิคำ้เขำ้ไดจ้ำกวนัทีก่ ำหนดสง่สนิคำ้ในเอกสำรใบสัง่ซือ้ (PO) 
2) กำรก ำหนดปรมิำณสนิคำ้คงคลงั เป็นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 
3) ในกระบวนกำรรบัสนิคำ้ฝ่ำยจดัซื้อจะมกีำรตรวจสอบเอกสำรและขอ้มลูก่อนท ำกำรประทบัตรำ "ฝ่ำยจดัซื้อตรวจสอบแลว้" แลว้จงึส่ งใหเ้จำ้หน้ำทีร่บัสนิคำ้ตรวจสอบสนิคำ้ บนัทกึ

รบัสนิคำ้ในระบบ Navision และสง่เอกสำรใหก้บัฝ่ำยบญัชตี่อไป ในกรณีทีส่นิคำ้ยอ้น lot หำกตอ้งกำรรบัสนิคำ้จะตอ้งไดร้บักำรอนุมตัจิำกฝ่ำยจดัซือ้ 
4) จำกกำรสุ่มตรวจสอบชุดเอกสำรกำรรบัสนิคำ้จำกผูข้ำย พบว่ำ ชุดเอกสำรประกอบกำรรบัสนิคำ้มคีวำมครบถ้วน มกีำรตรวจสอบ Lot และวนัหมดอำยุก่อนกำรรบัสนิคำ้ มกีำร

บนัทกึรบัสนิคำ้ในระบบ Navision ซึง่ระบุ Lot และวนัหมดอำยุของสนิคำ้ในระบบ และมกีำรลงนำมในเอกสำรรบัสนิคำ้อยำ่งครบถว้นทุกรำยกำร นอกจำกนี้ มกีำรก ำหนดขัน้ตอน
กำรปฏบิตังิำน กรณีสนิคำ้ช ำรุดเสยีหำย หรอืสนิคำ้ใกลห้มดอำยุ ไวช้ดัเจน 
 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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ประเดน็ท่ีตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ/ 
แนวทางแก้ไข 

5. กำรจดัเกบ็สนิคำ้ 
1) ในกระบวนกำรจดัเก็บสนิคำ้ ระบบ Navision สำมำรถประมวลผลและเชื่อมต่อขอ้มูลกบัอุปกรณ์ Handheld ของพนักงำนเพื่อลดขอ้ผดิพลำดในกำรจดัเก็บสนิคำ้ และจำกกำร

สงัเกตกำรณ์ พบวำ่มกีำรจดัเกบ็สนิคำ้ภำยในคลงัสนิคำ้อยำ่งเป็นระบบ 
2) มกีำรจดัท ำแผนผงั Location ภำยในคลงัสนิค้ำไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้ จำกกำรประเมนิพื้นที่ภำยในคลงัสนิค้ำ พบว่ำ พื้นที่และกำรจดัเก็บสนิ ค้ำภำยในคลงั มคีวำม

สอดคลอ้งกบัแผนผงั Location ภำยในคลงัอยำ่งเป็นปัจจุบนั 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

6. กำรตรวจนบัสนิคำ้คงเหลอื 
1) มกีำรก ำหนดใหค้ลงัสนิคำ้ ท ำกำรตรวจนับสนิคำ้เป็นประจ ำทุกเดอืน และท ำกำรตรวจนับประจ ำปีละ 2 ครัง้ และมกีำรจดัเกบ็หลกัฐำนและสรุปผลกำรตรวจนับสนิคำ้คงเหลอืไว้

เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน ก่อนจะเสนอผูม้อี ำนำจอนุมตัติ่อไป 
2) จำกกำรตรวจนับสนิคำ้คงคลงัในคลงัสนิคำ้ สนิคำ้มกีำรจดัเกบ็อยำ่งถูกตอ้งตำม Location ทีร่ะบุในรำยงำนสนิคำ้คงเหลอืทุกรำยกำร โดยสนิคำ้ทีม่ผีลต่ำงในกำรตรวจนับ เกดิจำก

ควำมผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำนของพนักงำน โดยไดท้ ำกำรหกัเงนิคำ่ดูแลสนิคำ้ของพนักงำนและปรบัปรุงรำยกำรใหถู้กตอ้ง พรอ้มทัง้เน้นย ้ำผูป้ฏบิตังิำนใหป้ฏบิตัติำมระเบยีบที่
ก ำหนดอยำ่งเครง่ครดั  

3) มีกำรก ำหนดให้ฝ่ำยบญัชีท ำกำร Update Stock เพื่อใช้ประกอบกำรบนัทึกและปรบัปรุงมูลค่ำทำงบญัชีในระบบ Navision หลงัจำกได้รบักำรอนุมตัิจำกผู้มีอ ำนำจอ ำนำจ
ด ำเนินกำร 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

7. กระบวนกำรจ่ำยสนิคำ้ 
1) แต่ละสำขำจะเบกิสนิคำ้จำกระบบ Navision ตำมรอบกำรเบกิสนิคำ้ทีก่ ำหนดไว ้โดยผูจ้ดักำรคลงัสนิคำ้ตรวจสอบรำยกำรเบกิสนิคำ้ในระบบ ก่อนทีพ่นักงำนจะรวบรวมสนิคำ้ตำม

รำยกำรและน ำไปตรวจสอบพรอ้ม MAP Barcorde เพือ่ยนืยนัควำมถูกตอ้ง จำกนัน้จะน ำกล่องสนิคำ้ของแต่ละสำขำไปวำงไวท้ีจุ่ดรอสง่สนิคำ้เพือ่รอน ำสง่ 
2) จำกกำรสุม่ตรวจสอบเอกสำรพบวำ่ มกีำรจดัเกบ็เอกสำรอยำ่งครบถว้น และกำรสง่สนิคำ้เป็นไปตำมรอบจดัสง่สนิคำ้ทุกรำยกำรทีสุ่่มตรวจสอบ 
3) จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรโอนสนิคำ้ระหวำ่งคลงั จำกในระบบ Navision พบวำ่ เอกสำรและกำรปฏบิตังิำนมกีำรปฏบิตัติำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว ้

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

8. กำรควบคุม และกำรดแูลควำมปลอดภยัของคลงัสนิคำ้ 
1) มกีำรจดัท ำสรุปรำยงำนสนิคำ้ไมเ่คลื่อนไหวและระบุสถำนะกำรด ำเนินกำรใหผู้บ้รหิำรรบัทรำบเป็นประจ ำ 
2) กลอ้งวงจรปิดและถงัดบัเพลงิบรเิวณภำยในคลงัสนิคำ้ มกีำรจดัท ำแผนผงัไวอ้ยำ่งชดัเจน มกีำรตดิตัง้ไวอ้ยำ่งเหมำะสม และอยูใ่นสภำพพรอ้มใชง้ำน 
3) มกีำรจดัท ำกรมธรรมป์ระกนัภยัทีม่ลูคำ่ทุนประกนัภบัครอบคลุมมลูคำ่สนิคำ้ ณ ปัจจุบนั 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 

9. กำรก ำหนดสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลู 
1) มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีเ่กีย่วกบักำรบรหิำรสนิคำ้คงคลงัไวอ้ยำ่งชดัเจน 
2) มกีำรจดัท ำคูม่อืตำรำงสทิธิผ์ูใ้ชง้ำนโปรแกรม Navision ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน และจำกกำรสอบทำนสทิธิใ์นกำรเขำ้ถงึขอ้มลู พบว่ำ มกีำรเขำ้ถงึสทิธิต์รงตำมตำรำง

สทิธิท์ีก่ ำหนดอยำ่งถูกตอ้งทุกรำยกำร 

มกีำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ 
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13.5 แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 
บรษิทั พแีอนด์แอล อนิเทอร์นอล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนด์แอล ไอท ีออดทิ จ ำกดั ผูต้รวจสอบภำยใน

ของกลุ่มบรษิทัได้น ำเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2564 และได้รบักำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำร
ประชุมครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2564 โดยมรีำยละเอยีดกำรตรวจสอบภำยใน ดงันี้ 

 
เรื่องท่ีตรวจสอบ ช่วงท่ีเข้าตรวจสอบ รายงานผลในท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. กำรปฏบิตังิำนสำขำ-ธุรกจิคำ้ปลกี 
2. กำรบรหิำรสนิคำ้ของคลงัสนิคำ้ 
3. ระบบวงจรรำยจ่ำย 
4. กำรควบคุมทัว่ไปดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ม.ีค. – เม.ย. 2564 
ม.ิย. – ก.ค. 2564 
ก.ย. – ต.ค. 2564 

ธ.ค. 2564 – ม.ค. 2565 

ครัง้ที ่2/2564 – 14 พ.ค. 2564 
ครัง้ที ่3/2564 – 13 ส.ค. 2564 
 ครัง้ที ่5/2564 – 10 พ.ย. 2564 

ก.พ. 2565 
 
13.6 ข้อสงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของกลุ่มบริษทั 

ส ำนักงำน เอ. เอ็ม. ท.ี แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัได้น ำเสนอหนังสอืแนะน ำกำรควบคุม
ภำยในด้ำนบญัชทีี่มสีำระส ำคญัจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ของกลุ่มบรษิทัในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 กุมภำพนัธ์ 2564 โดยในปี 2563 ผูส้อบบญัชไีม่พบจุดอ่อนในกำร
ควบคุมภำยในดำ้นบญัชแีละขอ้สงัเกตุอื่นทีเ่ป็นสำระส ำคญัของทัง้กลุ่มบรษิทัและผูส้อบบญัชไีดร้ำยงำนกำรตดิตำมจุดอ่อนในกำร
ควบคุมภำยในดำ้นบญัชแีละขอ้สงัเกตุทีผู่้สอบบญัชไีด้พบในปี 2562 ซึ่งกลุ่มบรษิทัไดด้ ำเนินกำรแก้ไขปรบัปรุงเรยีบรอ้ยแล้ว 
ดงันี้ 
 

บริษทั ประเดน็ท่ีตรวจพบ การด าเนินการแก้ไข / 
ความเหน็ของผู้บริหาร 

ค าช้ีแจงการติดตาม 
เฮลทลี์ด ไอแคร ์

เฮลท์ 
เฮลทิเนส 

ระบบขายและลูกหน้ีการค้า 
 / / บรษิัทไม่มนีโยบำยส ำหรบักำร

ตั ้งค่ ำ เผื่ อหนี้ ส งสัยจะสูญที่
ชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

บริษัทจัดท ำนโยบำยส ำหรับ
กำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
แลว้ตัง้แต่ไตรมำสที ่3/2563 

จำกกำรตรวจติดตำมเรื่ อ ง
นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อหนี้สงสยั
จะสูญ พบว่ำ บริษัทได้จัดท ำ
นโยบำยดังกล่ำวและผ่ำนกำร
อ นุ มั ติ จ ำ ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  
9/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 
2563 

ระบบรบัเงิน 
 /  มีเอกสำรกำรรบัเงินจ ำนวน 9 

ใบออกใบเสร็จรบัเงนิก่อนที่จะ
ไดร้บัเงนิจรงิ 

รำยกำรดงักล่ำว เป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้ครัง้เดยีวคอืในรอบสิ้นปี 
2562 โ ด ย เ กิ ด จ ำ ก ก ำ ร ที่  
Supplier ได้ร้องขอให้บริษัท
ออกใบเสรจ็รบัเงนิใหใ้นปี 2562 
เพื่อปิดยอดซื้อยอดขำยส ำหรบั
ปี บริษัทได้ท ำตำมค ำร้องขอ
เพื่อรักษำมิตรภำพทำงธุรกิจ 
แ ต่ ทั ้ ง นี้ เ มื่ อ ไ ด้ ท ร ำ บ ถึ ง
ผลกระทบตำมที่ผู้สอบบญัชไีด้
ให้ข้อเสนอแนะไว้บริษัทจึง
ป รับป รุ ง แก้ ไ ข  โ ดยก ำ ชับ

จำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ
งบกำรเงินไตรมำสที่ 1, 2 , 3 
และส ำหรบัปี 2563 ไม่พบว่ำมี
กำรออกใบเสรจ็รบัเงนิก่อนกำร
รบัเงนิจรงิ 
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บริษทั ประเดน็ท่ีตรวจพบ การด าเนินการแก้ไข / 
ความเหน็ของผู้บริหาร 

ค าช้ีแจงการติดตาม 
เฮลทลี์ด ไอแคร ์

เฮลท์ 
เฮลทิเนส 

พนักงำนผู้ปฏิบัติงำน ให้ฏิบัติ
งำนตำมขัน้ตอนกำรปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัดเพื่อที่จะไม่ให้
เหตุกำรณ์ดงักล่ำวไดเ้กดิขึน้อกี 

ระบบสินค้าคงเหลือ 
 /  บริษัทไม่มีน โยบำยส ำหรับ     

ค่ ำ เผื่ อกำรลดลงมูลค่ ำของ
สินค้ำที่ชดัเจนเป็นลำยลกัษณ์
อกัษร 

บริษัทจัดท ำนโยบำยส ำหรับ
กำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงมูลค่ำ
ของสินค้ำแล้วตัง้แต่ไตรมำสที่ 
3/2563 

จำกกำรตรวจติดตำมเรื่ อ ง
นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลง
มลูคำ่ของสนิคำ้ พบวำ่บรษิทัได้
จดัท ำนโยบำยดงักล่ำวและผ่ำน
ก ำ ร อ นุ มั ติ จ ำ ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่  
9/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 
2563 

 /  สินค้ำคงเหลือบำงรำยกำรใน
บำงสำขำมียอดคงเหลือติดลบ 
เกดิจำกมกีำรน ำสนิค้ำของจำก
คลงัส ำนักงำนใหญ่ไปส่งทีส่ำขำ 
และสำขำยังไม่ได้ด ำเนินกำร
บันทึกรับสินค้ำเข้ำ แต่มีกำร
บนัทกึขำยออกจำกระบบ POS 
เมื่อรำยกำรขำยดังกล่ำวถูก 
POST เข้ำระบบ NAV ท ำให้ส
ต๊อกของสนิคำ้นัน้ๆ ในสำขำตดิ
ลบได ้

บริษัทได้ก ำชับเจ้ำหน้ำที่ของ
สำขำในกำรบนัทกึรบัสนิค้ำเขำ้
ก่อนที่จะขำยเพื่อป้องกนัสนิค้ำ
ไม่ใหส้นิคำ้มยีอดตดิลบ ซึง่เป็น
ยอดทีไ่มถู่กตอ้ง 

จำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ
งบกำรเงินไตรมำสที่ 1, 2 , 3 
และส ำหรบัปี 2563 ไม่พบว่ำมี
รำยกำรสนิค้ำคงเหลือในแต่ละ
คลงั (สำขำ) ทีม่ยีอดตดิลบ 

 /  บรษิทัไม่มนีโยบำยเพื่อควบคุม
ทรพัยส์นิประเภทแถมหรอืแจก 
เช่น ถว้ย ชำม กะละมงั ทีไ่ดร้บั
จำกผูข้ำย (Vendor) 

บรษิทัได้จดัท ำนโยบำยส ำหรบั
กำรควบคุมทรัพย์สินประเภท
แถมแล้ ว ตั ้ง แ ต่ ไ ต ร ม ำ สที่  
3/2563 

จำกกำรตรวจติดตำมนโยบำย
ส ำหรับกำรควบคุมทรัพย์สิน
ประเภทแถม พบว่ำบริษัทได้
จัดท ำนโยบำยดังกล่ำวโดย
รวมอยู่ในคู่มือกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยคลงัสนิค้ำ ซึ่งผ่ำนกำร
อนุมัติจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร เมือ่วนัที ่3 0 กรกฎำคม 
2563 โดยมผีลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่
1 สงิหำคม 2563 

ระบบทรพัยากรบุคคล 
/ / / บริษัทมีกำรเก็บเงินประกัน

พนักงำนโดยหกัจำกเงินเดือน
ในแต่ละเดือน ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติ
ใ ห้ ส อดคล้ อ ง กับ กฎหมำย
แรงงำนเกี่ยวกับเงินประกัน
พนกังำน 

บ ริ ษั ท ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก ำ ร
เกี่ยวกับเงินประกันพนักงำน
ของบริษัทให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยแรงงำนว่ำด้วยเรื่อง
เงินประกันพนักงำน (พรบ.
คุ้มครองแรงงำน มำตรำ 1 0) 
แลว้ในไตรมำสที ่3/2563 

จำกกำรตรวจติดตำมวิธีกำรที่
เกี่ยบกับเงินประกันพนักงำน
ของบริษัท พบว่ำบริษัทได้ใช้
วิธีกำรที่สอดคล้องตำม พรบ.
คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง ำ น แ ล้ ว  คื อ
พนักงำนทีบ่รษิทัก ำหนดใหต้อ้ง
วำงเงนิประกนัเป็นพนักงำนใน
ต ำแหน่งที่  พรบ .  คุ้มครอง
แร ง ง ำน  ก ำหนด ให้บ ริษัท
สำมำรถรับเงินวำงประกันได้ 
และ บริษัทได้น ำเงินประกันที่
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บริษทั ประเดน็ท่ีตรวจพบ การด าเนินการแก้ไข / 
ความเหน็ของผู้บริหาร 

ค าช้ีแจงการติดตาม 
เฮลทลี์ด ไอแคร ์

เฮลท์ 
เฮลทิเนส 

เก็บจำกพนักนัน้ น ำฝำกในชื่อ
บัญชีของพนักงำน ซึ่งเป็นไป
ตำมข้อก ำหนดของ  พรบ .
คุม้ครองแรงงำน 

/ / / บรษิทัไมม่กีำรจดัท ำกำรกระทบ
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบันทึก
บัญชีเงินเดือนกบัแบบ ภงด.1 
ทีน่ ำสง่หน่วยงำนสรรพำกร 

บริษัทได้ให้มีผู้ร ับผิดชอบใน
กำรกระทบยอดบญัชเีงนิเดือน
และจ ำนวนเงินที่น ำส่งแบบ 
ภงด1. เพื่อเป็นกำรสอบทำน
ควำมถูกต้องครบถ้วนของกำร
บนัทึกบญัชีและกำรน ำส่งภำษี
แก่หน่วยงำนสรรพำกร 

จำกกำรตรวจติดตำมพบว่ำ
ตัง้แต่ไตรมำสที ่3/2563 เป็นตน้
ม ำ  บ ริ ษั ท ไ ด้ ก ำ ห น ด ใ ห้
ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ฝ่ ำ ย บั ญ ชี
ผูร้บัผดิชอบ ในกำรควบคุมเพื่อ
มีกำรจัดท ำกำรกระทบยอด
บัญชีเงินกับรำยกำรที่น ำส่ง
แบบ ภงด 1. ซึ่งจำกกำรสอบ
ทำนงบกำรเงินในไตรมำสที่ 
3/2563 และกำรตรวจสอบงบ
กำรเงนิประจ ำปี 2563 พบว่ำมี
กำรจดัท ำกำรกระทบยอดบญัชี
เงิน เดือนกับจ ำนวนที่น ำส่ง
สรรพำกรแลว้ 

/ / / บริษัทจัดท ำแ ฟ้มพนัก งำน
ส ำหรบัผูบ้รหิำรไม่ครบถว้นและ
ยัง ข ำด เ อกส ำ รส ำ คัญบำ ง
รำยกำรเช่น สัญญำจ้ำง หรือ
ขอ้ตกลงในกำรปฏบิตังิำนต่ำงๆ 

บ ริ ษั ท ม อ บ ห ม ำ ย ใ ห้
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำบุคค 
เป็นผู้รบัผดิชอบในเรื่องนี้ และ
อยู่ ในระหว่ ำ งกำรจัดท ำ ให้
ครบถว้นโดยก ำหนดแลว้เสรจ็ 3 
0 พฤศจกิำยน 2563 

จำกกำรตรวจติดตำม พบว่ำ
บริษัทได้จัดท ำแฟ้มพนักงำน
ส ำหรับผู้บริหำรครบถ้วนแล้ว 
ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563 

 / / บริษัทไม่ ได้จัดท ำทะ เบียน
รำยชื่อเภสชักร ใบอนุญำต และ
กำรโยกยำ้ย 

บรษิัทได้จดัท ำทะเบียนรำยชื่อ
เภสัชกร ใบอนุญำต และกำร
โยกย้ำยแล้วตัง้แต่ไตรมำสที่ 
2/2563 

จำกกำรตรวจติดตำมพบว่ำ
บรษิัทได้จดัท ำทะเบียนรำยชื่อ
เภสัชกร ใบอนุญำต และกำร
โยกย้ำยแล้วตัง้แต่ไตรมำสที่ 
2/2563 เป็นตน้มำ 

ระบบทรพัยสิ์นถาวร 
 / / บริษัทไม่มีกำรตัง้งบประมำณ

กำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวร
ประจ ำ ปี  และไม่ ได้ก ำหนด
เจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 

บรษิทัได้จดัท ำงบประมำณกำร
ลงทุนในสินทรัพย์ถำวรเ ป็น
ประจ ำทุ ก ปีและก ำหนด ให้
ป ร ะ ธ ำน เ จ้ ำ ห น้ ำที่ บ ริห ำ ร 
เจ้ำหน้ำที่บัญชี และเจ้ำหน้ำที่
ธุรกำรมหีน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 

จำกกำรตรวจติดตำมพบว่ำ
บริษัทได้ตัง้งบประมำณลงทุน
ประจ ำปีซึง่ผำ่นกำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำร บริษัท 
เฮลท์ลีด จ ำกัด ครัง้ที่ 4 วันที่ 
14 สงิหำคม 2563 

 /  บริษัทติด ป้ ำย เลขทะ เบียน
ทรพัยส์นิไมค่รบถว้น 

บริษัทด ำเนินกำรติดป้ำยเลข
ทะเบียนทรพัย์สินครบถ้วนทุก
ร ำยกำ ร แล้ ว ใ น ไต รม ำสที่  
3/2563 

จำกกำรตรวจติดตำมโดยกำร
สังเกตุกำรณ์ พบว่ำสินทรพย์
ถำวรของบริษัทมีกำรติดป้ำย
เลขทะเบียนแล้ว ในไตรมำสที่ 
3/2563 

 /  บรษิทัมกีำรท ำประกนัภยัทรพัย์
ถำวรรวมถึงสนิค้ำคงเหลือ แต่
ทุนประกันภัยทดังกล่ ำวไม่
ค ร อบค ลุ ม มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ข อ ง

บรษิทัได้ท ำประกนัภยัเพิม่เติม
โดยมีทุนประกันครอบคลุม
มลูคำ่ทรพัยส์นิแลว้ในปี 2563 

ก ำ รต ร ว จสอบ งบก ำ ร เ งิน
ประจ ำปี 2563 พบว่ำบรษิัทได้
ท ำประกนัภยัส ำหรบัทรพัย์และ
สินค้ำคงเหลือ ซึ่งมีทุนประกนั
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บริษทั ประเดน็ท่ีตรวจพบ การด าเนินการแก้ไข / 
ความเหน็ของผู้บริหาร 

ค าช้ีแจงการติดตาม 
เฮลทลี์ด ไอแคร ์

เฮลท์ 
เฮลทิเนส 

ทรัพย์สินและสินค้ำคงเหลือที่
เหลอือยู ่(NBV) 

ครอบคลุมมูลค่ำของทรพัย์สิน
แลว้ 
 
 

ประเดน็อ่ืนๆ 
/ / / สัญญำเช่ำ สัญญำจ้ำงท ำของ 

ของบรษิัท ติดอำกรแสตมป์ไม่
ครบถว้นตำมประมวลรษัฎำกร 

บริษัท ได้ ติ ด อ ำก ร แสตม ป์
ครบถ้วนถูกต้องตำมประมวล
รัษฎำกรแล้วตัง้แต่ไตรมำสที่ 
3/2563 เป็นตน้มำ 

จำกกำรตรวจติดตำมพบว่ำ
ตัง้แต่ไตรมำสที ่3/2563 เป็นตน้
มำ ผู้สอบบัญชีได้ท ำกำรสอบ
ทำนและตรวจสอบเรื่องสญัญำ
เช่ำ สัญญำจ้ำงท ำของ ตำม
แ ผ น ก ำ ร ส อ บ ท ำ น แ ล ะ
ตรวจสอบของส ำนักงำน พบว่ำ
บริษัทจัด ให้มีกำรติดอำกร
แสตมป์สญัญำครบถว้นแลว้ 

/ / / บริษัท ไม่ ได้ จัดท ำตัวอย่ ำ ง
ลำยมอืชื่อของผูม้อี ำนำจอนุมตั ิ

บริษัทได้จัดท ำกำร์ดตัวอย่ำง
ลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจอนุมตัแิล้ว
ตัง้แต่ไตรมำสที ่3/2563 

จำกกำรตรวจติดตำม พบว่ำ
บริษัทได้จัดท ำกำร์ดตัวอย่ำง
ลำยมอืชื่อผูม้อี ำนำจอนุมตัแิลว้ 
ตัง้แต่วนัที ่14 สงิหำคม 2563 

 / / บริษัทได้ท ำเรื่องขออนุญำต
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็คทรอนิค (ภอ.11) ยังไม่
ครบทุกสำขำ ท ำให้บำงสำขำ
ต้องพิมพ์ส ำเนำใบก ำกับภำษี
เป็นกระดำษออกมำจัดเก็บไว้
ตำมประมวลรษัฎำกร 

บรษิทัได้ด ำเนินกำรขออนุญำต
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ
อิเล็คทรอนิค (ภอ.11) ครบทุก
สำขำแล้วตั ้ง แต่ ไ ตรม ำสที่  
3/2563 

จำกกำรตรวจติดตำม พบว่ำ
บริษัทได้ขออนุญำตจัด เก็บ
ข้อมูลในรูปแบบอิเล็คทรอนิค 
(ภอ.11) ครบทุกสำขำแลว้ตัง้แต่
ไตรมำสที ่3/2563 โดยบรษิทัได้
ส่งหลกัฐำนคอืส ำเนำใบ ภอ.11 
ใหผู้ส้อบบญัชแีลว้ 

 /  บริษัทมี เ งินทดรองจ่ ำ ย ให้
กรรมกำรจ ำนวน 3.5 ล้ำนบำท 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ใน
ภ ำ ร กิ จ ส่ ว นตัว  ซึ่ ง ไ ด้ จ่ ำ ย
ออกไปตัง้แต่ไตรมำสที่ 2 ปี 
2562 และยงัไม่มกีำรเคลยีร์เงนิ
ทดรองดงักล่ำว ณ วนัสิน้ปี 

บ ริ ษั ท ไ ด้ ม อ บ ห ม ำ ย ใ ห้ มี
ผูต้ดิตำมเพื่อเคลยีร์เงนิทดรอง
ดังกล่ำวให้เร็วที่สุด  และใน
ระหว่ำงช่วงเวลำที่กรรมกำรได้
เบกิเงนิทดรองดงักล่ำวออกจำก
บริษัทจนถึงวันที่ เคลียร์ เงิน    
ท ด ร อ ง เ ส ร็ จ สิ้ น  ผู้ บ ริ ห ำ ร
เหน็สมควรใหบ้รษิทัคดิดอกบี้ย
ส ำหรบัเงนิทดรองจ่ำยจ ำนวนนี้ 
เพื่อเป็นกำรรกัษำผลประโยชน์
ของบรษิทั 

จำกกำรตรวจตดิตำม พบว่ำใน
ไตรมำสที ่2 ปี 2563 กรรมกำร
ได้คืนเงินทดรองจ่ำยดังกล่ำว
ให้กบับริษัทพร้อมกบัดอกเบี้ย 
ครบทัง้จ ำนวนแลว้ 
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13.7 ความเหน็ของผูต้รวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวระบบงาน Mircrosoft Navision 
บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้ง บรษิทั เคท ีไอท ีโซลูชัน่ จ ำกดั ซึ่งมนีำยกษิภทั ธนิตธนำคุณ (CISA) ผูต้รวจสอบทำงด้ำน

เทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นกรรมกำรผูจ้ดักำร เพื่อสอบทำนกำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประมวลผล
ข้อมูลทำงบญัชขีองบรษิัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบงบกำรเงนิบรษิัทฯ ที่ตรวจสอบโดย ส ำนักงำน เอ.เอ็ม.ท.ี    
แอสโซซิเอท ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีช่วงระหว่ำงวนัที่ 28-30 กรกฎำคม 2563 ซึ่งกำรสอบทำนนี้ครอบคลุมระบบงำน 
Microsoft Navision (Accounting and POS system) โดยขอบเขตของกำรสอบทำนกำรควบคุมทัว่ไปขำ้งต้นครอบคลุมหวัขอ้
ดงัต่อไปนี้ (1) นโยบำยดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ (2) โครงสรำ้งของหน่วยงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
(แบ่งแยกหน้ำที)่ (3) กำรพฒันำ จดัหำและบ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศ  (4) กำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงกำยภำพ และมำตรกำร
ควบคุมสภำพแวดล้อม (5) กำรควบคุมกำรเขำ้ถงึระบบและขอ้มูล (6) กำรส ำรองขอ้มูล กำรกู้ขอ้มูล กำรจดัล ำดบังำนและกำร
จดักำรกบัปัญหำ และ (7) กำรฟ้ืนฟูระบบเมื่อเกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน  ซึ่งผูต้รวจสอบพบประเดน็ทีเ่ป็นขอ้สงัเกตในกำรควบคุม 
ตำมรำยงำนฉบบัวนัที ่24 สงิหำคม 2563  โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขตำมขอ้เสนอแนะ และผูต้รวจสอบไดเ้ขำ้ไปตดิตำมผล
กำรแก้ไขข้อสงัเกตที่พบ ในช่วงระหว่ำงวนัที่ 24 พฤศจกิำยน ถึง 4 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ จำกรำยงำนฉบบัลงวนัที่ 29 
มกรำคม 2564 ของนำยกษภิทั ธนิตธนำคุณ ไมพ่บขอ้สงัเกตในระบบกำรควบคุมดงักล่ำวขำ้งตน้แลว้  

นอกจำกนี้ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ.2563 นำยกษิภทั 
ธนิตธนำคุณ ไดส้อบทำนกำรควบคุมเฉพำะระบบงำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประมวลผลขอ้มลูทำงบญัชขีองบรษิทัฯ ในช่วงระหว่ำง  
30 กันยำยน ถึง 9 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกำรตรวจสอบครอบคลุมระบบงำน Microsoft Navision (Accounting and POS 
system) ทัง้นี้ขอบเขตของกำรสอบทำนกำรควบคุมเฉพำะระบบงำนขำ้งต้นครอบคลุมหวัขอ้ (1) ตรวจสอบกำรควบคุมกำรรบั
สนิคำ้เขำ้คลงัสนิคำ้ (2) ตรวจสอบกำรควบคุมเรื่องกำรตดัจ่ำยสนิคำ้แบบ FIFO และ (3) ตรวจสอบกำรควบคุมกำรออกใบ PR 
และ PO ทัง้นี้ จำกรำยงำนฉบบัลงวนัที ่29 มกรำคม 2564 ของนำยกษิภทั ธนิตธนำคุณ ไม่พบขอ้สงัเกตในระบบกำรควบคุม
ดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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13.8 หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั 
กลุ่มบริษัทได้ว่ำจ้ำงหน่วยงำนภำยนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด และบริษัท             

พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั โดยบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั ได้
มอบหมำยให ้นำงสำววรรณวมิล จองสุรยีภำส ท ำหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปี 2564 โดยทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่22 กุมภำพนัธ ์2564 ไดม้มีตอินุมตักิำรแต่งตัง้ดงักล่ำว ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็
วำ่ นำงสำววรรณวมิล จองสรุยีภำส มคีวำมเหมำะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีใ่นต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มบรษิทัได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ดว้ยวุฒกิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ และกำรเขำ้รบักำรอบรมในหลกัสูตรที่ เกีย่วขอ้งกบักำรปฏบิตัหิน้ำที ่โดย
คุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มบรษิทัเป็นดงันี้ 

 
ผูต้รวจสอบภำยใน : บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ 

จ ำกดั 
    นำงสำววรรณวมิล จองสรุยีภำส (หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน)  
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ : ปริญญำโท ทำงบริหำรธุรกิจส ำหรับนักบริหำร คณะบริหำรธุรกิจ สถำบัน

บณัฑติ พฒันบรหิำรศำสตร ์
ปรญิญำตร ีหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สำขำกำรบญัช ีมหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน : ชว่งเวลำ ต ำแหน่ง บรษิทั 
 2556-ปัจจุบนั กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั 
 2549-ปัจจุบนั รองประธำน 

ฝ่ำยปฏบิตักิำร 
กลุ่มบรษิทัพแีอนดแ์อล (บรษิทั พแีอนดแ์อล 
คอร์ปอเรชัน่ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนด์แอล 
อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั) 

กำรฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง : ▪ วุฒบิตัรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program – 
IACP) สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

▪ ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (CPIAT) : สมำคม         
ผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 

▪ โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตวัเป็นผู้ตรวจสอบภำยใน    
รับอนุญำตสำกล (Prepared Course for Certified Internal Auditor:  Pre – 
CIA) : จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

▪ กำรตรวจสอบและขอ้ควรพจิำรณำในกำรตรวจสอบเมื่อกจิกำรใชค้อมพวิเตอร์
ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
(TFAC) 

▪ กำรตรวจสอบภำยในแบบบูรณำกำร (Integrated Audit) 1/2561 สภำวชิำชพี
บญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์(TFAC) 

▪ หลักสูตรประกำศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค 
Digital 4. 0 จำกสภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

▪ Clinic IA :  Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor”  จ ำกสมำคม                
ผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 

▪ Clinic IA : Topic “COSO 2 014” จำกสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศ
ไทย (สตท.) 

 
  ทัง้นี้ กำรพจิำรณำและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่ม
บรษิทัจะตอ้งผ่ำนกำรอนุมตั ิ(หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำ
งำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ 2 
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14.   รายการระหว่างกนั 
 14.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 กลุ่มบรษิัทมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันกบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้งต่ำงๆ ประกอบด้วย กรรมกำร ผู้ถือหุ้น 
ผูบ้รหิำร และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สำมำรถสรุปลกัษณะควำมสมัพนัธไ์ดด้งันี้  
 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์
1. นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ - เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ ไอแคร ์เฮลท ์และเฮลทเินส  

- ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนกรรมกำรบรหิำร  
- เป็นผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ โดยถือหุ้นจ ำนวน 117,375,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

58.69 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่25 มนีำคม 
2564 

- เป็นมำรดำของ นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์และ นำยธญักร พนัธุกำนนท ์
2. นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์ - เป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัฯ ไอแคร ์เฮลท ์และเฮลทเินส  

- ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร 
- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ ำนวน 65,562,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

32.78 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ณ วนัที ่25 มนีำคม 
2564 

- เป็นบุตรของ นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์และพีช่ำยของ นำยธญักร พนัธุกำนนท ์
3. นำยวชิยั สทิธนิววธิ - เป็นน้องชำยของ นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์

- เป็นผูป้ระกอบกำรรำ้นยำเภสชั 
4. บรษิทั สริริว ีจ ำกดั (“สริริว”ี) 
    ประกอบธุรกจิใหเ้ชำ่อำคำร/หอ้งพกั 

- มกีรรมกำรรว่มกนัคอื นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์และ นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์
- มผีู้ถือหุ้นร่วมกนัคอื นำงมทัยำ พนัธุกำนนท์  นำยศุภกร พนัธุกำนนท์ และ  
นำยธญักร พนัธุกำนนท์ ซึ่งถอืหุน้ใน สริริว ีจ ำนวน 4,000 หุน้ 3,000 หุน้ และ 
3,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 40.00 รอ้ยละ 30.00 และ รอ้ยละ 30.00 ของจ ำนวน
หุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ตำมล ำดบั ณ วนัที ่30 เมษำยน 2564 

5. บรษิทั ภคนิภวตั จ ำกดั (“ภคนิภวตั”) 
    ประกอบธุรกจิใหเ้ชำ่อำคำร 

- มกีรรมกำรคอื นำยณัฐวุฒิ ์มโนสุทธ ิซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั นำงอำรยำ   
ตนัธนสนิ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิของบรษิทัฯ  

- นำยณฐัวุฒิ ์มโนสุทธ ิถอืหุน้ใน ภคนิภวตั จ ำนวน 299,998 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
99.99 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2564  

6. บรษิทั วอนจนิ บวิตี ้เมดคิอล กรุ๊ป   
    (ประเทศไทย) จ ำกดั (“วอนจนิ”) 
    ประกอบธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นควำม 
    สวยงำม ผวิพรรณ และใหบ้รกิำร 
    ปรกึษำดำ้นควำมงำม 

- มกีรรมกำรคอื นำยณัฐวุฒิ ์มโนสุทธ ิซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั นำงอำรยำ 
ตนัธนสนิ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิของบรษิทัฯ 

- นำยณัฐวุฒิ ์มโนสุทธิ ถือหุ้นใน วอนจิน จ ำนวน 87,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
17.50 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่29 เมษำยน 2564 

7. บรษิทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
 (“9801”) 
    ประกอบธุรกจิจดังำนอเีวน้ท์
  
 

- มกีรรมกำรคอื นำยณัฐวุฒิ ์มโนสุทธ ิซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบั นำงอำรยำ   
ตนัธนสนิ ซึง่ด ำรงต ำแหน่งเป็นประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิของบรษิทัฯ 

- นำยณฐัวุฒิ ์มโนสทุธ ิถอืหุน้ใน 9801 จ ำนวน 12,498 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 
ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2564 

- ภคินภวัต ถือหุ้นใน 9801 จ ำนวน 37,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด ณ วนัที ่31 พฤษภำคม 2564 

8. บรษิทั อิม่อุ่น ฟู๊ดแอนดเ์ซอรว์สิ   
    จ ำกดั (“อิม่อุ่น”)                           
    ประกอบธุรกจิกำรบรกิำรดำ้นอำหำร 

- มกีรรมกำรรว่มกนัคอื นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์และนำยศุภกร พนัธุกำนนท ์
- มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัคอื นำงมทัยำ พนัธุกำนนท์ และนำยศุภกร พนัธุกำนนท์ ถอื
หุน้ใน อิม่อุ่น จ ำนวน 15,000 หุน้ และ 10,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 และ
ร้อยละ 20.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ณ วนัที่ 27 สงิหำคม 
2563 ตำมล ำดบั (หุน้ส่วนทีเ่หลอืจ ำนวน 15,000 หุน้ และ 10,000 หุน้ คดิเป็น
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บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ ์
ร้อยละ 30.00 และ 20.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด ถือโดย
บรษิทั เสนีย ์กรุ๊ป จ ำกดั และนำงสำว พชิำนนัต ์คุปตอ์คัรภญิโญ ตำมล ำดบั) 

- ณ วนัที ่22 กรกฎำคม 2564 ไมม่กีรรมกำรและผูถ้อืหุน้รว่มกนั 
 
 14.2 รายละเอียดรายการระหวา่งกนั 
 ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยมี
รำยละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

1)  รำยกำรขำยสนิคำ้ 
บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
1. บริษัท วอนจิน บิวตี้   

เมดคิอล กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
 
ลกูหนี้กำรคำ้ 

0.18 
 

0.04 

0.08 
 

0.004 

ไอแคร ์เฮลท ์มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้
ประเภท ยำ และอุปกรณ์กำรแพทย์ 
ให้แก่ วอนจนิ ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนว
กำรค้ำปกติทัว่ไป โดยรำคำขำยสินค้ำ
ดงักล่ำวสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำที ่ 
ไอแคร ์เฮลท ์จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้
รำยอื่น รวมถงึมเีงื่อนไขกำรคำ้ทีเ่ป็นไป
ตำมแนวกำรคำ้ปกต ิ
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั และ
มคีวำมสมเหตุสมผล 

2. บรษิทั อิม่อุ่น ฟู๊ดแอนด์
เซอรว์สิ จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 0.003 - ไอแคร ์เฮลท ์มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้
ประเภท แอลกอฮอล์ และหน้ำกำกผ้ำ 
ให้แก่ อิ่มอุ่น ซึ่งเป็นรำยกำรตำมแนว
กำรค้ำปกติทัว่ไป โดยรำคำขำยสินค้ำ
ดงักล่ำวสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำที ่ 
ไอแคร ์เฮลท ์จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัลูกคำ้
รำยอื่น รวมถงึมเีงื่อนไขกำรคำ้ทีเ่ป็นไป
ตำมแนวกำรคำ้ปกต ิ
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั และ
มคีวำมสมเหตุสมผล 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
3. นำยวชิยั สทิธนิววธิ รำยไดจ้ำกกำรขำย 

 
ลกูหนี้กำรคำ้ 

0.11 
 
- 

0.09 
 
- 

ไอแคร ์เฮลท ์มรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้
ประเภท ยำ และเวชภณัฑ ์ใหแ้ก่ รำ้นยำ
เภสชั ซึ่ง นำยวิชยั สิทธินววิธ ซึ่งเป็น
น้องชำยของ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
เป็นผู้ประกอบกำร ซึ่งเป็นรำยกำรตำม
แนวกำรค้ำปกติทัว่ไป โดยรำคำขำย
สนิคำ้ดงักล่ำวสำมำรถเทยีบเคยีงได้กบั
รำคำที่ ไอแคร์ เฮลท์ จ ำหน่ำยสินค้ำ
ให้กับลูกค้ำรำยอื่น รวมถึงมีเงื่อนไข
กำรคำ้ทีเ่ป็นไปตำมแนวกำรคำ้ปกต ิ
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั และ
มคีวำมสมเหตุสมผล 

4. บรษิทั 9801 กรุ๊ป (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 0.02 - เฮลทิเนส มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
ประเภทเจลแอลกอฮอล์ ใหแ้ก่ 9801 ซึ่ง
เป็นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
โดยรำคำขำยสินค้ำดังกล่ำวสำมำรถ
เทียบเคียงได้กับรำคำที่  เฮลทิเนส 
จ ำห น่ำยสินค้ำ ให้กับลูกค้ำ รำยอื่ น 
รวมถงึมเีงือ่นไขกำรคำ้ทีเ่ป็นไปตำมแนว
กำรคำ้ปกต ิ
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั และ
มคีวำมสมเหตุสมผล 
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2) รำยกำรซือ้สนิคำ้ 
บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
1. บริษัท วอนจิน บิวตี้   

เมดคิอล กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั 

ซือ้สนิคำ้ 
 

0.005 - ไอแคร ์เฮลท ์ซื้อสนิคำ้ประเภทเครือ่งมอื
แพทย์ (Hot Cold Pad)  จำก วอนจิน 
โดยสินค้ำที่ส ัง่ซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น ำมำจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำตำมร้ำน
สำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ ซึ่งเป็นรำยกำร
ตำมแนวกำรคำ้ปกตทิัว่ไป  
ทัง้นี้ ในอนำคตกลุ่มบรษิทัจะไม่มกีำรซือ้
สนิคำ้จำก วอนจนิ อกี 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั และ
มคีวำมสมเหตุสมผล 

2. บรษิทั 9801 กรุ๊ป (ไทย
แลนด)์ จ ำกดั 

ซือ้สนิคำ้ 
 

0.11                        
 

- ไอแคร์ ซื้อสินค้ำประเภทสเปรย์ก ำจดั
กลิ่นแบรนด์ Besuto จำก 9801 โดย
สินค้ำที่ส ัง่ซื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำมำ
จ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำตำมร้ำนสำขำ
ของ ไอแคร์ เฮลท์ โดยรำคำขำยสนิค้ำ
ดงักล่ำวสำมำรถเทยีบเคยีงไดก้บัรำคำที ่
9801 จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บัลูกค้ำรำยอื่น 
รวมถงึมเีงือ่นไขกำรคำ้ทีเ่ป็นไปตำมแนว
กำรคำ้ปกต ิ
ทัง้นี้ ในอนำคตกลุ่มบรษิทัจะไม่มกีำรซือ้
สนิค้ำจำก 9801 อีก โดยปัจจุบนั 9801 
ไม่ไดด้ ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค
และบริโภคแล้ว โดยมีแผนที่จะด ำเนิน
ธุรกจิจดังำนอเีวน้ทแ์ทนในอนำคต 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั และ
มคีวำมสมเหตุสมผล 

 ซือ้สนิคำ้ 
 

0.31 
 

- เฮลทเินส ซื้อสนิค้ำประเภทบรรจุภณัฑ์ 
(ขวด และหัวสเปรย์) จำก 9801 เพื่อ
น ำมำเป็นวตัถุดบิของผลติภณัฑแ์บรนด์ 
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
Besuto ที่จะต้องใช้ในอนำคต ซึ่งเป็น
รำยกำรตำมแนวกำรคำ้ปกตทิัว่ไป  
ทัง้นี้ ในอนำคตกลุ่มบรษิทัจะไม่มกีำรซือ้
สนิค้ำจำก 9801 อีก โดยปัจจุบนั 9801 
ไม่ไดด้ ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยสนิคำ้อุปโภค
และบริโภคแล้ว โดยมีแผนที่จะด ำเนิน
ธุรกจิจดังำนอเีวน้ทแ์ทนในอนำคต 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเ ป็น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทัว่ไป 
เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั และ
มคีวำมสมเหตุสมผล 

 
3) รำยกำรคำ่เชำ่พืน้ทีแ่ละบรกิำร* 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
1. นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ คำ่เชำ่พืน้ทีแ่ละ

คำ่บรกิำร 
 

1.52 1.14 ไอแคร์ เฮลท์ เช่ำพื้นที่ 507.50 ตำรำง
เมตร ทีเ่ลขที ่349/512 ถนนพุทธมณฑล
ส ำย  2 แ ข ว งบ ำ ง ไ ผ่  เ ข ตบ ำ ง แ ค 
ก รุ ง เ ทพมหำนคร  จ ำกนำงมัทยำ       
พันธุกำนนท์ เพื่อเปิดเป็นร้ำนขำยยำ 
โดยสัญญำเช่ำและบริกำรมีอำยุ 3 ปี  
เริม่วนัที ่1 ตุลำคม 2562 และสิน้สดุวนัที ่
30 กนัยำยน 2565 โดยอตัรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมเป็นไปตำมอัตรำค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิ ส ร ะ ที่ ไ ด้ ร ับ ค ว ำ ม เ ห็ น ช อบจ ำก
ส ำ นั ก ง ำ น คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ กั บ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งกำร
ประ เมินดังกล่ ำว เพื่ อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวมคีวำม



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)              
        

 
สว่นที ่2 หน้ำ 126 

 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
สมเหตุสมผล เนื่องจำกอตัรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมเป็นไปตำมอัตรำค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
อสิระ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
บรษิทั 

2. บรษิทั สริริว ีจ ำกดั คำ่เชำ่พืน้ทีแ่ละ
คำ่บรกิำร 
 
เจำ้หนี้อื่น 

1.21 
 
 

0.10  

0.91 
 
 

0.10 

ไอแคร์ เฮลท์ เช่ำพื้นที่ 270.64 ตำรำง
เมตร ที่ เลขที่  99/188, 99/189 ถนน
เทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหำนคร จำกสริริว ีเพื่อ
เปิดเป็นร้ำนขำยยำ โดยสญัญำเช่ำและ
บริกำรมีอำยุ 3 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลำคม 
2562 และสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2565 
โดยอตัรำคำ่เชำ่และคำ่บรกิำรรวมเป็นไป
ตำมอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบรกิำรทีป่ระเมนิ
โดยผู้ ป ร ะ เ มิน อิส ร ะที่ ไ ด้ ร ับควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ซึง่กำรประเมนิดงักล่ำวเพื่อวตัถุประสงค์
สำธำรณะ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวมคีวำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำกอตัรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมเป็นไปตำมตำมอตัรำค่ำ
เช่ ำและค่ ำบริกำรที่ประ เมิน โดยผู้
ประเมนิอสิระ และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบรษิทั 

3. บรษิทั ภคนิภวตั จ ำกดั คำ่เชำ่พืน้ที ่และ
คำ่บรกิำร 
คำ่สำธำรณูปโภค 
 
เจำ้หนี้อื่น 
 

2.43 
 

0.77 
 

0.06 

1.82 
 

0.52 
 

0.59 

ไอแคร ์เฮลท์ เช่ำพืน้ที ่270 ตำรำงเมตร 
ที่ เลขที่  275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 
แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง 
กรุงเทพมหำนคร จำก ภคินภวตั เพื่อ
เปิดเป็นรำ้นขำยยำ โดยสญัญำเช่ำมอีำยุ 
3 ปี เริม่วนัที ่1 ตุลำคม 2562 และสิน้สดุ
วนัที ่30 กนัยำยน 2565 โดยอตัรำค่ำเชำ่
และค่ำบรกิำรรวมใกล้เคยีงกบัอตัรำค่ำ
เช่ ำและค่ ำบริกำรที่ประ เมิน โดยผู้
ประเมนิอสิระทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั 



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)              
        

 
สว่นที ่2 หน้ำ 127 

 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
    หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งกำร

ประ เมินดังกล่ ำว เพื่ อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ ส ำหรบัค่ำสำธำรณูปโภคไอ
แคร์ เฮลท์ ช ำระตำมปรมิำณทีใ่ชจ้รงิใน
อตัรำค่ำบรกิำรที่เป็นอตัรำที่เทยีบเคยีง
ได้กบัอตัรำที่ ภคนิภวตัคดิกบัผู้เช่ำรำย
อื่น 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวมคีวำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำกอตัรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมใกล้เคียงกบัอตัรำค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
อสิระ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
บรษิทั 

 คำ่เชำ่พืน้ที ่และ
คำ่บรกิำร 
คำ่สำธำรณูปโภค 
 
เจำ้หนี้อื่น 
 

1.94 
 

0.23 
 

0.01 

1.45 
 

0.12 
 

0.13 

บริษัทฯ เช่ำพื้นที่ 359 ตำรำงเมตร ที่
เลขที ่275 ถนนประดษิฐ์มนูธรรม แขวง 
วั ง ท อ ง ห ล ำ ง  เ ข ต วั ง ท อ ง ห ล ำ ง 
กรุงเทพมหำนคร จำก ภคนิภวตั เพื่อใช้
เป็นส ำนักงำนออฟฟิศและสถำนที่เก็บ
เอกสำร โดยสญัญำเช่ำมีอำยุ 3 ปี เริ่ม
วนัที ่1 ตุลำคม 2562 และสิน้สดุวนัที ่ 30
กันยำยน 2565 โดยอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมเป็นไปตำมอัตรำค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรที่ประเมินโดยผู้ประเมิน
อิ ส ร ะ ที่ ไ ด้ ร ับ ค ว ำ ม เ ห็ น ช อบจ ำก
ส ำ นั ก ง ำ น คณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ กั บ
หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งกำร
ประ เมินดังกล่ ำว เพื่ อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ ส ำหรับค่ำสำธำรณูปโภค 
บริษัทฯ ช ำระตำมปริมำณที่ใช้จริงใน
อตัรำค่ำบรกิำรที่เป็นอตัรำที่เทยีบเคยีง
ได้กบัอตัรำที่ภคินภวตัคิดกบัผู้เช่ำรำย
อื่น 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวมคีวำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำกอตัรำค่ำเช่ำและ



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)              
        

 
สว่นที ่2 หน้ำ 128 

 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
ค่ำบริกำรรวมเป็นไปตำมตำมอตัรำค่ำ
เช่ ำและค่ ำบริกำรที่ประ เมิน โดยผู้
ประเมนิอสิระ และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบรษิทั  

* คำ่เชำ่และคำ่บรกิำรพืน้ที ่ไดแ้สดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนในบญัชคีำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยข์องสทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ 

 
4) รำยกำรค ้ำประกนั 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
1. นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ ค ้ ำ ป ร ะ กั น ส่ ว น

บุคคล 
วงเงนิค ้ำ
ประกนั 
90.00  

ลำ้นบำท 
 

ใชไ้ป 
33.30   

ลำ้นบำท 

วงเงนิค ้ำ
ประกนั 
80.00  

ลำ้นบำท 
 

ใชไ้ป 
29.09 

ลำ้นบำท 

นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ไดเ้ขำ้ค ้ำประกนั
ส่วนบุคคลรวมทัง้ไดน้ ำทรพัยส์นิส่วนตวั
เพื่อเป็นหลกัประกนัส ำหรบัวงเงนิกู้ยมื
กบัสถำบนักำรเงนิให้แก่ ไอแคร์ เฮลท์ 
โดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค ้ ำ
ปร ะกันดังกล่ ำ ว  ( กลุ่ มบริษัท ไม่ มี
นโยบำยในกำรให้ค่ำตอบแทนกำรค ้ำ
ประกนั) 
 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีค ว ำม เห็น ว่ ำ กำ รค ้ ำ ป ร ะกันของ        
น ำ งมัท ย ำ  พัน ธุ ก ำนนท์  มีค ว ำม
สมเหตุสมผล เนื่ องจำกเป็นกำรค ้ ำ
ประกนัวงเงนิให้แก่ ไอแคร์ เฮลท์ ตำม
เงื่อนไขของสถำบนักำรเงนิ โดยไม่มกีำร
คดิคำ่ตอบแทนแต่ประกำรใด 

2. นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์ค ้ ำ ป ร ะ กั น ส่ ว น
บุคคล 

วงเงนิค ้ำ
ประกนั 
28.00  

ลำ้นบำท 
 

ใชไ้ป                         
23.79 

วงเงนิค ้ำ
ประกนั 
28.00  

ลำ้นบำท 
 

ใชไ้ป 
3.29 

นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์ไดเ้ขำ้ค ้ำประกนั
ส่วนบุคคลส ำหรบัวงเงนิกูย้มืกบัสถำบนั
กำรเงนิใหแ้ก่ ไอแคร ์เฮลท์ โดยไม่มกีำร
คิดค่ำตอบแทนกำรค ้ำประกันดงักล่ำว 
(กลุ่ มบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรให้
คำ่ตอบแทนกำรค ้ำประกนั) 
 



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)              
        

 
สว่นที ่2 หน้ำ 129 

 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
ลำ้นบำท ลำ้นบำท คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ

มีค ว ำม เห็น ว่ ำ กำ รค ้ ำ ป ร ะกันของ       
น ำ ยศุ ภก ร  พัน ธุ ก ำนนท์  มีค ว ำม
สมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็นกำรค ้ำประกนั
วงเงนิให้แก่ ไอแคร์ เฮลท์ ตำมเงื่อนไข
ของสถำบันกำรเงิน โดยไม่มีกำรคิด
คำ่ใชจ้่ำยแต่ประกำรใด 

 
5) รำยกำรเงนิทดรองจ่ำยใหแ้ก่บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
1. นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ ตน้งวด  

ช ำระคนื  
สิน้งวด  
 
ดอกเบีย้รบั ปี 63 

3.50 
(3.50) 
- 
 

0.10 

- 
- 
- 
 
- 

ไอแคร ์เฮลท ์มเีงนิทดรองจ่ำยใหแ้ก่ นำง
มทัยำ พนัธุกำนนท์ จ ำนวน 3,500,000 
บำท ตัง้แต่ไตรมำส 2 ปี  2562 เพื่อ
น ำไปใช้ส่วนตัว  โดยมีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบีย้รอ้ยละ 7.125 ต่อปี ซึง่เทยีบเทำ่
กับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทเงิน
เบิกเกินบัญชีของ ไอแคร์ เฮลท์  โดย  
นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์ไดท้ ำกำรคนืเงนิ
ทดรองจ่ ำยดังกล่ำวพร้อมดอกเบี้ย
เรียบร้อยแล้วเมื่อวนัที่ 19 พฤษภำคม 
2563  
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเกดิขึน้ใน
อดีต และมีกำรคิดดอกเบี้ยเงินทดรอง
จ่ำยดังกล่ำวเท่ำกับอัตรำเงินกู้ยืมของ  
ไอแคร ์เฮลท์ อย่ำงไรกต็ำม ในทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 
เมื่อวนัที่13 พฤศจิกำยน 2563 ได้มมีติ
อนุมตัิก ำหนดนโยบำยว่ำกลุ่มบรษิัทจะ
ไม่มีกำรให้เงินทดรองจ่ำย หรือให้เงิน
กูย้มืในลกัษณะดงักล่ำวอกี   
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6) รำยกำรอื่นๆ 
บคุคล/นิติบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
1. บรษิทั ภคนิภวตั จ ำกดั ตน้งวด 

ช ำระคนื 
สิน้งวด 

5.24 
(5.24) 
- 
 

- 
- 
- 

ภคินภวัต มีค่ำมัดจ ำสินค้ำคงค้ำงกับ 
เ ฮ ล ทิ เ น ส  ตั ้ง แ ต่ ปี  2561 จ ำ น ว น 
5,344,177.83 บำท ซึ่งตำมเงื่อนไขกำร
ซื้ อ ข ำ ย หุ้ น จ ำ ก ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม ข อ ง        
เฮลทเินส มขีอ้ตกลงว่ำผูถ้อืหุน้เดมิของ
เฮลทิเนส จะต้องด ำเนินกำรให้ ภคินภ
วตั ช ำระเงนิมดัจ ำค่ำสนิคำ้คงคำ้งใหก้บั 
เฮลทเินส ภำยใน 12 เดอืนนบัจำกวนัทีผู่้
ซื้อหุ้นได้รับโอนกรรมสิทธิในหุ้นที่ซื้อ
ขำย และผู้ขำยได้รบัช ำระรำคำซื้อขำย
หุน้ครบถ้วนแลว้ โดยภคนิภวตั ไดช้ ำระ
คืนเงินมัดจ ำคงค้ำงดังกล่ำวเรียบร้อย
แลว้เมือ่วนัที ่26 พฤษภำคม 2563 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเ ป็น
เงื่อนไขส่วนหนึ่งของสญัญำซื้อขำยหุ้น 
เ ฮ ลทิ เ น ส  ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อดีต  แ ล ะ      
ภคนิภวตั ไดช้ ำระคนืเงนืมดัจ ำดงักล่ำว
ครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้ 

 คำ่บรกิำรจด
ทะเบยีน
เครือ่งหมำยกำรคำ้ 
 

0.03 
 
 
 

 

- ตำมเงื่อนไขสญัญำซื้อขำยหุน้ เฮลทเินส 
มีข้อตกลงว่ำผู้ถือหุ้นเดิม เฮลทิเนส 
จะต้องด ำเนินกำรให้ ภคินภวัต โอน
เครื่องหมำยกำรคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำ
ธุรกิจของ เฮลทเินส ให้กบั ผู้ซื้อ ซึ่งใน
ระหว่ ำงกำรด ำ เนินกำรจดทะบียน
เ ค รื่ อ ง หม ำ ยก ำ ร ค้ ำ ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย      
ภคนิภวตั มคี่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
จดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรค้ำดงักล่ำว 
ไ อ แ ค ร์  เ ฮ ล ท์  ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ ร ั บ โ อ น
เครื่องหมำยกำรคำ้จำก ภคนิภวตั จงึได้
ช ำระคนืค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวตำมค่ำใชจ้่ำย
ทีเ่กดิขึน้จรงิ  
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและ
มคีวำมเห็นว่ำ รำยกำรดงักล่ำวมคีวำม
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บคุคล/นิติบคุคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง  

ลกัษณะรายการ  มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจ าเป็นและสมเหตสุมผลของ
รายการ 

ปี 2563 
(ล้านบาท) 

ม.ค.–ก.ย. 
2564 

(ล้านบาท) 
สมเหตุสมผล  และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบรษิทั 

 
 14.3 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของกลุ่มบรษิทักบับุคคลทีอ่ำจมี
ควำมขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร                
ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพจิำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำร
ด ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก ในกรณีที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษิทัฯ จะใหบุ้คคลทีม่คีวำมรูค้วำมช ำนำญพเิศษ 
เช่น ผูส้อบบญัช ีผูป้ระเมนิรำคำทรพัยส์นิ ส ำนักกฎหมำย เป็นต้น ทีเ่ป็นอสิระจำกบรษิทัฯ และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เป็น
ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ ตำมแต่กรณี  
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มกีำรก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูบ้รหิำร หรอืผู้มสี่วนได้เสยีสำมำรถเขำ้มำมี 
ส่วนร่วมในกำรอนุมตัริำยกำรทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้ม และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะตอ้งดูแลใหบ้รษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนด
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำร
เปิดเผยข้อมูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิที่ส ำคญัของบริษัทฯ หรอืบรษิัทย่อย 
รวมทัง้ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบญัชทีี่ก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชแีละผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศไทย และจะท ำกำร
เปิดเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ย 
 
 14.4 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอำจมกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตำมลกัษณะกำรท ำ
ธุรกิจกำรค้ำทัว่ไปและจะมกีำรก ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน โดยเป็นรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ
ตำมปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น กำรซื้อสินค้ำ  กำรให้หรือรบั    
บรกิำรต่ำงๆ รวมทัง้กำรค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อของกรรมกำร โดยรำยกำรระหว่ำงกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นใน
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย นอกจำกนี้ บรษิทัฯ และ 
บรษิทัย่อยไม่มนีโยบำยใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนกู้ยมืจำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ทัง้นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
พจิำรณำตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละใหค้วำมเหน็ถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ทุกไตรมำส โดยปัจจุบนั 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ก ำลงัอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกบัธนำคำรพำณิชยใ์นกำรปลดกำรค ้ำประกนัวงเงนิสนิเชื่อของกรรมกำร และ
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
 ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัทีม่ไิดเ้ป็นไปตำมธุรกจิปกตทิีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมกำร
ตรวจสอบเขำ้มำสอบทำนกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตุผลในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวก่อนที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะ
เขำ้ท ำรำยกำรนัน้ๆ โดยใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเขำ้ท ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมดำ้น
รำคำของรำยกำรนัน้ โดยพจิำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกตใินรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัรำคำทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภำยนอกในกรณีทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน         
ส ำนักกฎหมำย เป็นตน้ ทีเ่ป็นอสิระจำกกลุ่มบรษิทัและบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรระหว่ำงกนั
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ดงักล่ำว เพื่อน ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อที่ปร ะชุม
คณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ ตำมแต่กรณี โดยจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมที่
ระบุขำ้งตน้ อยำ่งไรกต็ำมรำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัประกำศค ำสัง่
หรอืขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบั
กำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์ินของกลุ่มบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยตลอดจน
กำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแหง่ประเทศไทย 
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 ส่วนท่ี 2.4 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 

 
15. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 15.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

(ก) งบกำรเงนิของบรษิทัฯ ส ำหรบังวดตัง้แต่ วนัที ่28 ธนัวำคม ปี 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม ปี 2561 ตรวจสอบ
โดยนำยชยัยุทธ องัศุวทิยำ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3885 จำกส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2561 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบก ำไรขำดทุน ส ำหรบังวดตัง้แต่ วนัที่ 28 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัที่ 31 
ธนัวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั และได้ให้ควำมเหน็ว่ำงบ
กำรเงนิแสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบังวดตัง้แต่ วนัที่ 28 ธนัวำคม 
2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่มม่ี
สว่นไดเ้สยีสำธำรณะ 
 

(ข) งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ปี 2562 ตรวจสอบโดย
นำยชยัยุทธ องัศุวทิยำ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3885 จำกส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท 

ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ 
ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมและเฉพำะกจิกำร งบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกจิกำร งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพำะกจิกำร และงบกระแส
เงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร รวมถงึหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั และได้ให้ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิ้นสุดวนั
เดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 
(ค) งบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ปี 2563 ตรวจสอบโดย

นำยชยัยุทธ องัศุวทิยำ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3885 จำกส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท 
ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรของบรษิทัฯ 

ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมและเฉพำะกจิกำร งบก ำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกจิกำร งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพำะกจิกำร และงบกระแส
เงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร รวมถงึหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญั และได้ให้ควำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงฐำนะกำรเงนิ ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิ้นสุดวนั
เดยีวกนั โดยถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ 

 
(ง) งบกำรเงนิระหว่ำงกำลรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ ส ำหรบังวด

สำมเดอืนและเกำ้เดอืนสิน้สุด วนัที ่30 กนัยำยน 2564 สอบทำนโดยนำยชยัยุทธ องัศุวทิยำ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่3885 
จำกส ำนกังำน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซเิอท 

ผูส้อบบญัชไีดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงนิสดรวม ส ำหรบังวดเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็รวม ส ำหรบังวดสำมเดอืนและเก้ำเดอืนสิ้นสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2564 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม
แบบยอ่ของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มลูทำงกำรเงนิเฉพำะของบรษิทัฯ เชน่เดยีวกนั โดยใหข้อ้สรุปวำ่ไม่พบสิง่
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ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่ำขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลดงักล่ำวไมไ่ดจ้ดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 เรื่อง กำรรำยงำนทำง
กำรเงนิระหว่ำงกำลในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของผูส้อบบญัช ี

 
 15.2 งบการเงินรวมเสมือน  

15.2.1 หลกักณฑใ์นการจดัท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
(ก) หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน 
 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้จดัท ำขึน้เพื่อใหข้อ้มลูของงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 

ธนัวำคม 2561 และ 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมเสมอืน และงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมเสมอืนส ำหรบั
ปีสิน้สดุวนัเดยีวกนัของแต่ละปี งบกระแสเงนิสดรวมเสมอืน ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบขอ้มลู
ทำงกำรเงนิรวมเสมอืนทีเ่กีย่วขอ้ง โดยนโยบำยบญัชทีีใ่ชเ้หมอืนกนักบังบกำรเงนิประจ ำปี ยกเวน้ขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำ
ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนตำมขอ้ 15.2.2 

(ข) แหล่งทีม่ำของขอ้มลูในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืน 
 ขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้จดัท ำขึน้โดยใชข้อ้มลูทำงกำรเงนิต่อไปนี้  
 - แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุน และงบแสดงกำร
เปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ซึง่จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่
มสี่วนได้เสยีสำธำรณะซึ่งก ำหนดโดยสภำวชิำชพีตำมประกำศสภำวชิำชพีฉบบัที่ 20/2554 ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชรีบั
อนุญำต  
 - แสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทย่อย ณ 31 ธันวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุน และงบแสดงกำร
เปลีย่นแปลงในสว่นของผูถ้อืหุน้ ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั ซึง่จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่
มสีว่นไดเ้สยีสำธำรณะซึง่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีตำมประกำศสภำวชิำชพีฉบบัที ่20/2554 ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชอีื่น 

(ค) กำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั 
 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนด้วยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกัด และ บริษัท       
เฮลทเินส จ ำกดั (เดมิชื่อ : บรษิทั ฟำรแ์มกซ์ รเีทล จ ำกดั) ซึ่งเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั ทีก่ ำหนดใหบ้นัทกึ
สนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิทีร่บัมำทีร่ะบุได ้ดว้ยมลูค่ำตำมบญัช ีณ วนัรวมธุรกจิ ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนทีใ่ชใ้นกำร
โอนธุรกิจกบัรำคำตำมบญัชีดงักล่ำว ณ วนัที่ โอนธุรกิจจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้นภำยใต้หวัข้อ 
“สว่นเกนิจำกกำรรวมธุรกจิ ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั” 

(ง) รำยกำรระหวำ่งกนั 
 ในกำรจดัท ำขอ้มลูทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ ไดต้ดัรำยกำรบญัชสี ำหรบัยอดคงเหลอืและรำยกำรระหวำ่ง
กนัทีม่นียัส ำคญัออกแลว้ 
 

15.2.2 สมมติฐานท่ีส าคญัในการจดัท าข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 
สมมติฐำนที่ส ำคัญในกำรจดัท ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของกลุ่มบริษัทส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวำคม 2561 และ 2560 มดีงัต่อไปนี้ 
(ก) ข้อมูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ จดัท ำขึ้นโดยฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทฯ เพื่อที่จะแสดงผลกระทบของ

รำยกำรทีส่ ำคญัทีม่ตี่องบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 งบก ำไรเบด็เสรจ็รวมเสมอืน งบ
แสดงกำรเปลีย่นแปลงในสว่นผูถ้อืหุน้รวมเสมอืน ส ำหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และงบกระแสเงนิสดรวมเสมอืนส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวำคม 2561  

(ข) ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ ไดป้รบัปรุงขอ้มูลทำงกำรเงนิทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชรีบั
อนุญำต ในปี 2561 และ 2560 ซึง่น ำเสนองบกำรเงนิมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิส ำหรบักจิกำรทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสำธำรณะ
ซึง่ก ำหนดโดยสภำวชิำชพีตำมประกำศสภำวชิำชพีฉบบัที ่20/2554 (NPAE) มำใชต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิรวมถงึ
กำรตคีวำมและแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชทีีป่ระกำศใชโ้ดยสภำวชิำชพีบญัช ี(PAE) 
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(ค) ขอ้มูลทำงกำรเงนิรวมเสมอืนนี้ถือเสมอืนว่ำบรษิทัฯ ได้จดัตัง้ขึ้น โดยมทีุนจดทะเบยีน 80 ล้ำนบำท 
จำกรบัช ำระเป็นเงนิลงทุนในหุน้สำมญัของ บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั มลูคำ่ 55 ลำ้นบำท และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (เดมิชือ่: 
บรษิทั ฟำรแ์มกซ์ รเีทล จ ำกดั) มลูค่ำ 25 ลำ้นบำท ซึง่เป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั บรษิทัฯ ควบคุมบรษิทัยอ่ย
ทัง้ 2 แหง่ในจ ำนวนหุน้ รอ้ยละ 100 ในวนัที ่1 มกรำคม 2560  

(ง) เนื่องจำกถอืเสมอืนว่ำ บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน จ ำนวน 80 ลำ้นบำท จำกกำรรบัช ำระเงนิลงทุนในหุน้
สำมญัของ บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั มลูค่ำ 55 ลำ้นบำท และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั (เดมิชื่อ: บรษิทั ฟำรแ์มกซ ์รเีทล จ ำกดั) 
มลูค่ำ 25 ลำ้นบำท ในวนัที ่1 มกรำคม 2560 ซึง่ในปี 2560 งบกำรเงนิทีผ่่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัช ีบรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์
จ ำกดั มทีุนจดทะเบยีน 30 ลำ้นบำท และมกีำรเพิม่ทุนอกี 25 ลำ้นบำทในปี 2561 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนกำรจดทะเบยีน 
ในวนัที ่1 มกรำคม 2560 ในขอ้มลูทำงกำรเงนิเสมอืนนี้จงึมกีำรปรบัปรุงทุนจดทะเบยีนของ บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั ในวนัที ่1 
มกรำคม 2560 เป็น 55 ลำ้นบำท ซึง่มผีลกระทบในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ ณ 31 ธนัวำคม 2560 ดงันี้ 

 

      ( หน่วย : บำท ) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงนิ บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั ณ 31 ธนัวำคม 2560 

 

ตำมงบกำรเงนิที่
รำยงำน 

 ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่

สินทรพัย ์      
ลกูหนี้อื่น 2,484,599.25  25,000,000.00  27,484,599.25 
ส่วนของผูถ้อืหุ้น      
ทุน 30,000,000.00  25,000,000.00  55,000,000.00 

 

     ( หน่วย : บำท ) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ณ 31 ธนัวำคม 2560 

 ก่อนปรบัปรุง  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่
สินทรพัย ์      
ลกูหนี้อื่น 6,828,614.37  25,000,000.00  31,828,614.37 
ส่วนของผูถ้อืหุ้น      
ทุน 55,000,000.00  25,000,000.00  80,000,000.00 

 
(จ) ในวนัที่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกนัเกิดขึ้นภำยใต้ข้อสมมติฐำนของกำรจดัท ำข้อมูล

กำรเงนิรวมเสมอืนนี้ (1 มกรำคม 2560) งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืนไดแ้สดงผลต่ำงของสนิทรพัยท์ีไ่ดม้ำทีร่ะบุไดแ้ละหนี้สนิ
ทีร่บัมำทีร่ะบุได ้(รำคำทุน) ณ วนัรวมธุรกจิ เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถ้อืหุน้ภำยใต้หวัขอ้ “ส่วนเกนิจำกกำรรวม
ธุรกจิ ภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั” รำยละเอยีด ดงันี้ 

     (หน่วย : บำท) 

 

บรษิทัไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั 
(ปรบัปรุง)  บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั  รวม 

ส่ิงตอบแทนในการรวมธรุกิจ      
หุน้สำมญัของบรษิทัฯ 55,000,000.00      25,000,000.00     80,000,000.00  

หกั มูลค่าสทุธิของสินทรพัยท่ี์ได้มาและหน้ีสินท่ีรบัมา (ส่วนของผูถ้ือหุ้น)  
ทุนจดทะเบยีนและช ำระแลว้ 55,000,000.00      25,000,000.00     80,000,000.00  
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ก ำไรสะสม 11,795,655.06        3,404,907.82     15,200,562.88  

รวม 66,795,655.06      28,404,907.82     95,200,562.88  

ส่วนเกินทุนจากการรวมธรุกิจ
ภายใต้การควบคมุเดียวกนั 

                   
11,795,655.06        3,404,907.82     15,200,562.88  

 

   ในระหว่ำงปี 2564 บรษิทัไดท้บทวนรำยกำรทีเ่กีย่วกบั กำรรวมธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และสรุปไดว้่ำกำรรวม
ธุรกจิระหว่ำง บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั ไม่ถอืเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนั
ตำมทีเ่คยน ำเสนอในงบกำรเงนิในงวดก่อน ดงันัน้ สว่นต่ำงระหวำ่งสิง่ตอบแทนในกำรรวมธุรกจิกบัสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสทุธทิีร่ะบุ
ได ้- ทีไ่ดร้บั ระหว่ำง บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั จงึตอ้งแสดงเป็น “คำ่ควำมนิยม” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิรวม จำกสำเหตุดงักล่ำว ส่งผลท ำให้ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัทีแ่สดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงนิรวมเสมอืน ปี 2561 มกีำรเปลี่ยนแปลงจำก 15.20 ล้ำนบำท เป็น 22.15 ล้ำนบำท และค่ำควำมนิยมเพิม่ขึน้เป็น 
15.62 ลำ้นบำท โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบต่องบก ำไรขำดทุน 
 

 15.3 ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
   งบแสดงฐานะการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2561* ปี 2562* ปี 2563 30 ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัย ์             
สินทรพัยห์มุนเวียน             
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 11.25 4.35 27.43 8.78 34.85 8.42 17.97  4.29 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น   

 
  

 
    

  -กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 8.82 3.41 8.95 2.87 0.04 0.01 0.004  0.00 
  -กจิกำรอื่น 5.53 2.14 10.79 3.46 13.47 3.26 11.74  2.80 
สนิคำ้คงเหลอื สทุธ ิ 120.91 46.78 138.95 44.50 130.96 31.65 146.62  34.99 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 0.73 0.28 2.31 0.74 6.21 1.50 6.00  1.43 
รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 147.23 56.96 188.43 60.35 185.52 44.83  182.34  43.51 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน         
คำ่ควำมนิยม 15.62 6.04 15.62  5.00 15.62  3.77 15.62  3.73 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ สทุธ ิ 63.58 24.60 69.65 22.31 75.58 18.26 75.89  18.11 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้สทุธ ิ - - - - 117.16 28.31 122.24  29.17 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 5.01 1.94 6.89 2.21 7.34 1.77 8.80  2.10 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 0.75 0.29 0.97 0.31 1.13 0.27 1.01  0.24 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 

    
    

  -สทิธกิำรเช่ำ - สทุธ ิ 10.74 4.16 12.71 4.07 - - - - 
  -เงนิฝำกทีม่ภีำระผกูพนั 3.00 1.16 3.00 0.96 - - - - 
  -เงนิมดัจ ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 0.06 0.02 1.77 0.57 1.77 0.43 1.77  0.42 
  -เงนิมดัจ ำ - กจิกำรอื่น 6.73 2.60 11.99 3.84 9.08 2.19 10.35  2.47 
  -ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลถูกหกั ณ ทีจ่่ำย 0.36 0.14 0.60 0.19 0.23 0.06 0.65  0.15 
  -อื่นๆ 5.39 2.09 0.59 0.19 0.37 0.09 0.37  0.09 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 111.25  43.04 123.79  39.65  228.29  55.17 236.70  56.49 
รวมสินทรพัย ์ 258.47  100.00 312.22  100.00 413.81  100.00 419.04  100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2561* ปี 2562* ปี 2563 30 ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หน้ีสิน             
หน้ีสินหมุนเวียน             
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนั
กำรเงนิ 

35.01 13.55 27.14 8.69 24.00 5.80 23.46  5.60 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น             
  -กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 0.77 0.25 0.18 0.04 0.17  0.04 
  -กจิกำรอื่น 54.95 21.26 119.90 38.40 107.57 26.00 100.98  24.10 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2.66 1.03 - - - - - - 
สว่นของหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

- - - - 11.30 2.73 11.15  2.66 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่ง
ปี 

25.56 9.89 13.00 4.16 5.83 1.41  4.87  1.16 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
    

    
  -ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย 2.14 0.83 5.90 1.89 8.50 2.05 4.54  1.08 
  -อื่นๆ 1.71 0.66 1.50 0.48 9.46 2.29 1.37  0.33 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 122.03 47.21 168.20 53.87 166.84 40.32  146.54  56.60 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน             
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ สทุธ ิ - - - - 97.78 23.63  105.71  25.23 
เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ สทุธ ิ 31.11 12.04 16.16 5.18 3.47 0.84 0.76  0.18 
ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มุนเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์
พนกังำน 

2.05 0.79 3.15 1.01 3.97 0.96  4.71  1.12 

เงนิมดัจ ำและเงนิประกนัพนกังำน 1.33 0.52 0.98 0.31 1.16 0.28  1.19  0.28 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 34.50 13.35 20.30 6.50 106.39 25.71  112.38  26.82 
รวมหน้ีสิน 156.53 60.56 188.50 60.38 273.23 66.03  258.92  61.79 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทุนจดทะเบยีน- หุน้สำมญั 8,000,000 หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 
10 บำท 

80.00 30.95 80.00 25.62 - - - - 

ทุนจดทะเบยีน- หุน้สำมญั 272,000,000 หุน้ มลูคำ่หุน้
ละ 0.50 บำท 

- - - - 136.00 32.87  136.00  32.46 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้- หุน้สำมญั 8,000,000 หุน้ 
มลูคำ่หุน้ละ 10 บำท 

80.00 30.95 80.00 25.62 - - - - 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช ำระแลว้- หุน้สำมญั 200,000,000 
หุน้ มลูคำ่หุน้ละ 0.50 บำท 

- - - - 100.00 24.17  100.00  23.86 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม  
    

    
  -จดัสรรแลว้  
   ส ำรองตำมกฎหมำย – บรษิทัฯ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3.03 

 
0.73 

  
3.96 

 
0.94 

   ส ำรองตำมกฎหมำย – บรษิทัยอ่ย - - - - 5.72 1.38  6.50  1.55 
  -ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขำดทุนสะสม) (0.21)  (0.08) 21.56 6.91 9.68 2.34 27.51  6.57 
ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุม
เดยีวกนั 

22.15 8.57 22.15  7.09 22.15  5.35 22.15  5.29 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่ 101.94  39.44 123.71  39.62  140.59  33.97 160.12  38.21 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 258.47  100.00 312.22  100.00  413.81  100.00 419.04  100.00 
หมำยเหตุ* เพือ่ประโยชน์ในกำรเปรยีบเทยีบ ผูบ้รหิำรไดป้รบัปรุง งบกำรเงนิปี 2561 - 2562 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัทีใ่นระหว่ำงปี 2564 บรษิทัไดท้บทวน
รำยกำรทีเ่กีย่วกบั กำรรวมธุรกจิของกลุ่มบรษิทั และสรุปไดว้่ำกำรรวมธุรกจิระหว่ำง บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)  และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั ไม่
ถอืเป็นกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนัตำมที่เคยน ำเสนอในงบกำรเงนิในงวดก่อน ดงันัน้ ส่วนต่ำงระหว่ำงสิง่ตอบแทนในกำรรวมธุรกจิ กบั
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สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิสุทธทิีร่ะบุได ้- ทีไ่ดร้บั ระหว่ำง บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั จงึตอ้งแสดงเป็น “ค่ำควำมนิยม” ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม จำกสำเหตุดงักล่ำว ส่งผลท ำให้ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใตก้ำรควบคุมเดยีวกนัทีแ่สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ
รวมเสมอืน ปี 2561 มกีำรเปลีย่นแปลงจำก 15.20 ลำ้นบำท เป็น 22.15 ลำ้นบำท และค่ำควำมนิยมเพิม่ขึน้เป็น 15.62 ลำ้นบำท บรษิทัฯ จงึปรบัปรุงงบ
กำรเงนิส ำหรบังบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมยอ้นหลงั โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวไมม่ผีลกระทบต่องบก ำไรขำดทุน 
 
  งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 หมำยเหตุ: * เป็นผลประกอบกำรรวมของ บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั และ บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั ในปี 2561 
 1) ค ำนวนโดยใชจ้ ำนวนหุน้สำมญัหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้จ ำนวน 272,000,000 หุน้ 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม 

ปี 2561* ปี 2562 ปี 2563 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้           
รำยไดจ้ำกกำรขำย 781.39 98.76 906.22 98.99 1,064.09 98.52 
ดอกเบีย้รบั 0.03 0.00 0.22 0.02 0.11 0.01 

รำยไดอ้ื่น 9.79 1.24 9.06 0.99 15.91 1.47 
รวมรายได้ 791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 

ค่าใช้จ่าย 
 

        
ตน้ทุนขำย 643.43 81.32 724.17 79.10 831.18 76.95 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 106.14 13.41 113.17 12.36 123.58 11.44 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 33.27 4.20 45.64 4.99 51.82 4.80 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 5,77 0.73 3.79 0.41 6.99 0.65 
รวมค่าใช้จ่าย 788.60 99.67 886.78 96.86 1,013.57 93.84 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.60 0.33 28.73 3.14 66.54 6.16 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 2.21 0.28 6.96 0.76 14.46 1.34 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี 0.39 0.05 21.77 2.38 52.08 4.82 
ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบัปี - - - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 0.39 0.05 21.77 2.38 52.08 4.82 
ก ำไรสทุธติ่อหุน้1) (Fully Diluted) (บำท) 0.001 - 0.08 - 0.19 - 
ก ำไรสทุธติ่อหุน้ (Weighted Average) (บำท) 0.05 - 2.72 - 0.32 - 
มลูคำ่ทีต่รำไว ้(บำท) 10.00 - 10.00 - 0.50 - 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

งบการเงินรวม 

ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้   
786.41   

0.16  
10.10   

 
98.71 
0.02 
1.27 

 
902.69 
0.004                   
10.05 

 
98.90 
0.00 
1.10 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
ดอกเบีย้รบั 
รำยไดอ้ื่น 
รวมรายได้ 796.67 100.00 912.74 100.00 

ค่าใช้จ่าย     

ตน้ทุนขำย 615.15 77.22 697.19  76.38 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 89.43   11.22 91.51 10.03 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 36.93 4.64 48.72 5.34 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 5.38 0.68 4.03  0.44 
รวมค่าใช้จ่าย  746.89  93.75 841.45 92.19 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  49.78  6.25 71.29  7.81 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้  11.13  1.40 13.76  1.51 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด  38.65  4.85 57.53  6.30 
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หมำยเหตุ:  1) ค ำนวนโดยใชจ้ ำนวนหุน้สำมญัหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้จ ำนวน 272,000,000 หุน้ 
 
  งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย :ล้านบาท) 

งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
  

 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี 0.39 21.77 52.08 
รายการปรบักระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อน
ภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน 

 
  

คำ่เสือ่มรำคำ 13.06 10.55 6.74 
คำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ - - 17.37 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 1.33 1.12 0.94 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (0.09) 0.0004 0.71 
(ก ำไร)จำกกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ - - (0.05) 
ขำดทุนจำกสนิคำ้สญูหำยและเสือ่มสภำพ - 2.02 1.53 
หนี้สงสยัจะสญู - - 0.16 
คำ่สทิธกิำรเช่ำตดัจ่ำย 0.67 1.16 - 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์ของพนกังำน 0.25 1.11 0.82 
ดอกเบีย้รบั (0.03) (0.22) (0.11) 
ดอกเบีย้จ่ำย 5.77 3.79 6.99 
คำ่ใชจ้่ำย(รำยได)้ภำษเีงนิได ้ 2.21 6.96 14.46 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 

23.56 48.25 101.64 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง 
 

  
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (7.51) (5.40) 6.08 
สนิคำ้คงเหลอื 22.01 (20.06) 6.45 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 1.33 (1.58) (3.90) 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (0.45) (2.17) 3.12 
หน้ีสินด าเนินงาน (ลดลง) เพ่ิมขึน้ 

 
  

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (6.98) 65.72 (12.92) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1.22 (0.21) 7.97 
หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 0.69 (0.35) 0.18 
เงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน 33.87 84.19 108.62 
เงนิสดจ่ำยภำษเีงนิได ้ (0.61) (3.66) (11.66) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรม
ด าเนินงาน 

33.25 80.53 96.96 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 

  
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนัลดลง - - 3.00 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (9.16) (16.62) (13.40) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 0.09 - 0.02 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (0.66) (3.73) (1.39) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
งบการเงินรวม 

ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส ำหรบังวด - - - - 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด  38.65  4.85 57.53  6.30 
ก ำไรสทุธติ่อหุน้1) (Fully Diluted) (บำท) 0.14 - 0.21 - 
ก ำไรสทุธติ่อหุน้ (Weighted Average) (บำท) 0.24 - 0.29 - 
มลูคำ่ทีต่รำไว ้(บำท) 10.00 - 0.50 - 
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งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย :ล้านบาท) 

งบการเงินเสมือน งบการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

เงนิสดรบัจำกจำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - 0.73 - 
เงนิสดจ่ำยสทิธกิำรเช่ำ - สทุธ ิ (3.88) (3.13) - 
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 0.03 0.22 0.11 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (13.57) (22.52) (11.66) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

 
  

เพิม่ขึน้(ลดลง)ในเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
จำกสถำบนักำรเงนิ 

(13.29) (7.88) (3.14) 

เงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืระยะสัน้จำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้ง - (2.66) - 
เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (24.08) - - 
เงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืระยะยำวสถำบนักำรเงนิ 17.00 - 3.50 
เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (11.78) (27.51) (23.36) 
เงนิสดจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ - - (12.69) 
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุน - - 20.00 
เงนิสดรบัคำ่หุน้สำมญั 25.00 - - 
เงนิปันผลจ่ำย - - (55.20) 
เงนิสดจ่ำยดอกเบีย้ (5.77) (3.79) (6.99) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (12.91) (41.84) (77.88) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
สทุธิ 

6.77 16.18 7.42 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด 4.47 11.25 27.43 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 11.25 27.43 34.85 

 
งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย :ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 

 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบังวด 38.65 57.53 
รายการปรบักระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรบั(จ่าย)
จากการด าเนินงาน 

  

คำ่เสือ่มรำคำ 4.81 10.23 
คำ่เสือ่มรำคำสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 13.35 11.10 

คำ่ตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 0.69 0.86 
(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 0.49 0.06 
(ก ำไร)จำกกำรยกเลกิสญัญำเช่ำ - (0.05) 
ขำดทุนจำกสนิคำ้สญูหำยและเสือ่มสภำพ 1.23 0.66 
คำ่ใชจ้่ำยผลประโยชน์ของพนกังำน 0.61 0.74 
ดอกเบีย้รบั (0.16) (0.004) 
ดอกเบีย้จ่ำย 5.38 4.03 
คำ่ใชจ้่ำย(รำยได)้ภำษเีงนิได ้ 11.13 13.76 
ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

76.19 98.92 

สินทรพัยด์ าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง   
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 10.52 1.76 
สนิคำ้คงเหลอื 2.74 (16.31) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (0.89) 0.21 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น (0.02) (1.27) 
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งบกระแสเงินสด 
 (หน่วย :ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

หน้ีสินด าเนินงาน (ลดลง) เพ่ิมขึน้   
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น (39.29) (6.59) 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 0.22 (8.10) 
หนี้สนิไมห่มุนเวยีนอื่น 0.20 0.03 
เงินสดรบั(จ่าย)จากการด าเนินงาน 49.68 68.65 
ภำษเีงนิได ้ (11.42) (18.02) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 38.26 50.63 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
เงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนัลดลง 3.00 - 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (11.37) (11.04) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 0.01 0.02 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1.39) (1.90) 
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 0.16 0.004 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (9.60) (12.91) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   
เพิม่ขึน้(ลดลง)ในเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 6.16 (0.47) 
เงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 3.50 - 
เงนิสดจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ (22.44) (3.67) 
เงนิสดจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (9.60) (8.35) 
เงนิปันผลจ่ำย (20.00) (38.00) 
เงนิสดจ่ำยดอกเบีย้ (5.38) (4.09) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (47.77) (54.59) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ (19.11) (16.87) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดตน้งวด 27.43 34.85 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 8.32 17.97 

 
15.4 ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 30 ก.ย. 2564 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)     
อตัรำสว่นสภำพคล่อง  (เท่ำ) 1.21 1.12 1.11 1.24 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ) 0.15 0.18 0.22 0.13 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด (เท่ำ) 0.25 0.55 0.58 0.431) 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ (เท่ำ) 123.36 168.86 403.40 996.771) 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 2.92 2.13 0.89 0.36 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนสนิคำ้คงเหลอื (เท่ำ) 4.85 5.50 6.08 6.651) 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ (วนั) 74.28 65.43 59.18 54.14 
อตัรำสว่นหมุนเวยีนเจำ้หนี้ (เท่ำ) 12.00 9.19 8.24 10.041) 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ (วนั) 30.01 39.16 43.71 35.85 
Cash Cycle  (วนั) 47.19 28.40 16.36 18.66 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     
อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย (%) 17.66 20.09 21.89 22.76 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (%) (0.19) 2.56 5.40 7.23 
อตัรำก ำไรอื่น (%) 1.24 1.01 1.48 1.10 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร  (%) (2,292.50) 346.64 168.61 77.58 
อตัรำก ำไรสทุธ ิ (%) 0.05 2.38 4.82 6.30 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 0.41 20.11 39.41 51.021) 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)     
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ (%) 0.15 7.75 14.35 18.421) 
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    หมำยเหตุ:  1) ปรบัใหเ้ป็นตวัเลขเตม็ปีเพือ่กำรเปรยีบเทยีบ (Annualized) 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 30 ก.ย. 2564 
อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 30 ก.ย. 2564 

อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์ำวร  (%) 20.53 48.51 81.00 119.301) 
อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย ์ (เท่ำ) 2.95 3.26 2.98 2.921) 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Ratio)     
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 1.54 1.52 1.94 1.62 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  (เท่ำ) 4.87 21.19 14.54 16.05 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (เท่ำ) 0.48 1.29 0.83 0.75 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล (%) - 91.88 94.48 41.72 
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16.  ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บรษิทัฯ” หรอื “เฮลทล์ดี”) จดทะเบยีนจดัตัง้

เมือ่วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 เพือ่ประกอบธุรกจิลงทนุในบรษิทัอื่น (Holding Company) ปัจจุบนั บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบยีนจ ำนวน 
136,000,000 บำท และเขำ้ถอืหุน้ในบรษิทัยอ่ยโดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

1. บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร ์เฮลท”์) เป็นบรษิทัยอ่ย ซึง่บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ย
ละ 100.00  ประกอบธุรกจิหลกัคอื ธุรกจิรำ้นขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร อุปกรณ์
กำรแพทย ์และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพต่ำงๆ ผ่ำนรำ้นขำยยำ 4 แบรนด ์ไดแ้ก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ 
“Super Drug”  ณ วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 ไอแคร ์เฮลท ์มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 65.00 ลำ้นบำท 

2. บรษิัท เฮลทเินส จ ำกดั (Healthiness Company Limited) (“เฮลทเินส”) เป็นบรษิัทย่อย ซึ่งบรษิัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 
100.00 ประกอบธุรกิจหลกัคือ คิดค้น และพฒันำร่วมกบัทีมวิจยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพือ่สขุภำพ ภำยใตแ้บรนด ์“PRIME” และ “Besuto” ณ วนัที ่18 ธนัวำคม 2563 เฮลทเินส มี
ทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้จ ำนวน 35.00 ลำ้นบำท 

 
 โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั 

 ไอแคร ์เฮลท์ จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่15 มกรำคม 2552 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรกจ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท เพื่อประกอบ
ธุรกจิหลกัคอื ธุรกจิรำ้นขำยยำ จ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร อุปกรณ์กำรแพทย ์และผลติภณัฑเ์พื่อ
สุขภำพต่ำงๆ ผ่ำนรำ้นขำยยำ โดยเริม่ต้นจำกแบรนด์ “ iCare” และต่อมำไดข้ยำยสำขำเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ขยำยกำร
ด ำเนินธุรกจิโดยเปิดรำ้นขำยยำภำยใตแ้บรนด ์“vitaminclub” และ “Super Drug” เพิม่เตมิ 

ส ำหรบัเฮลทเินส เดมิชื่อ บรษิัท ฟำร์แมกซ์ รเีทล จ ำกดั  ผู้ถือหุ้นเดมิเริม่ต้นธุรกิจร้ำนขำยยำ ในปี 2550 ภำยใต้       
แบรนด์ “Pharmax” โดยเปิดสำขำแรกที่ถนนประดษิฐ์มนูธรรม โดยมจีุดมุ่งหมำยในกำรเป็นศูนย์ค้ำปลีกรำคำส่งด้วยยำที่มี
คุณภำพทีไ่ดม้ำตรฐำน ก่อนทีจ่ะจดัตัง้เป็น บรษิทั ฟำรแ์มกซ์ รเีทล จ ำกดั ขึน้ เมื่อวนัที ่16 มกรำคม 2556 ดว้ยทุนจดทะเบยีน
แรกเริม่จ ำนวน 5.00 ลำ้นบำท และไดข้ยำยสำขำเพิม่ขึน้อยำ่งต่อเนื่อง 

เพื่อที่จะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในกำรด ำเนินธุรกิจ ทัง้ในแง่กำรเพิ่มจ ำนวนสำขำให้ครอบคลุมพื้นที่ใน
กรุงเทพมหำนคร รวมทัง้เพิม่อ ำนำจในกำรต่อรองกบัผูจ้ ำหน่ำยสนิคำ้ ในเดอืนธนัวำคม ปี 2561 ครอบครวัคุณมทัยำ จงึไดเ้ขำ้ซือ้
หุน้ทัง้หมดจำกผูถ้อืหุน้เดมิของเฮลทเินส  พรอ้มทัง้ไดจ้ดัตัง้บรษิทัฯ ขึน้ เพือ่เขำ้ไปลงทุนใน ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส รวมทัง้
ไดม้กีำรปรบัโครงสรำ้งภำยในกลุ่มบรษิทั เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและลดควำมซ ้ำซ้อนในกำรด ำเนินธุรกจิ โดยให้  ไอแคร์ เฮลท์ 
ด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำทัง้หมด 4 แบรนด ์ไดแ้ก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 ม ี25 สำขำ ไดแ้ก่ iCare 11 สำขำ Pharmax 10 สำขำ vitaminclub 3 สำขำ และ Super Drug 1 สำขำ ในขณะที ่เฮลทเินส 
ด ำเนินธุรกจิคดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสขุภำพ 
โดยมผีลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพทัง้หมด 2 แบรนด์ ไดแ้ก่ “PRIME” และ “Besuto” ซึ่งเริม่ขำยในปี 2563 โดยส่วนใหญ่จดัจ ำหน่ำย
ผำ่นรำ้นขำยยำในกลุ่มบรษิทั 
 
         โครงสร้ำงกำรถือหุ้นก่อนกำรปรบัโครงสร้ำง  

โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของไอแคร ์เฮลท ์และเฮลทเินส  ณ วนัที ่30 เมษำยน 2561   
 
 
 
 
 
 
 
 

9.50% 

0.09% 

0.09% 

34.95% 

55.36% ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์

ภก.ศภุกร พนัธกุำนนท ์

นพ.ธญักร พนัธกุำนนท ์

น.ส.ทำทิม ประกิตนนทกำร 

น.ส.พรพรรณ สิทธินววิธ 

ธรุกิจร้ำนขำยยำ 

ไอแคร ์เฮลท ์

ธรุกิจร้ำนขำยยำ  

เฮลทิเนส  
(เดิมช่ือ ฟำรแ์มกซ์ รีเทล)   

นำยณัฐวฒ์ิุ มโนสทุธิ 

นำยสเุมธ มโนสทุธิ 

น.ส.พทัธนันท ์มโนสทุธิ 

72.00% 

20.00% 

8.00% 
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ไอแคร ์เฮลท ์ไดท้ ำกำรปรบัโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ในบรษิทั  ในขณะเดยีวกนัครอบครวัคุณมทัยำไดเ้ขำ้ซื้อหุน้จำกผูถ้อืหุน้
เดมิของ เฮลทเินส สง่ผลท ำใหผู้ถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 ธนัวำคม 2561 ของ 2 บรษิทัเป็นดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และโครงสร้ำงธรุกิจหลงักำรปรบัโครงสร้ำง 
บรษิทัฯ ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 ดว้ยทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 80.00 ลำ้นบำท โดยรบัช ำระเป็นเงนิลงทนุใน

หุน้สำมญัของไอแคร ์เฮลท ์มลูคำ่ 55.00 ลำ้นบำท และเฮลทเินส (เดมิชือ่ บรษิทั ฟำรแ์มกซ ์รเีทล จ ำกดั) มลูคำ่ 24.70 ลำ้นบำท 
(ณ วนัที ่28 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ถอืหุน้ในเฮลทเินส รอ้ยละ 98.80  อกีรอ้ยละ 1.20 ถอืโดย นำยธชัพล ชลวฒันสกุล และเมือ่
วนัที ่15 มกรำคม 2562 นำยธชัพล ไดข้ำยหุน้ส่วนทีเ่หลอืใหแ้ก่ เฮลทล์ดี เรยีบรอ้ยแลว้ ท ำให้ บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน เฮลทเินส รอ้ย
ละ 100.00) สง่ผลท ำใหโ้ครงสรำ้งกำรถอืหุน้ปัจจุบนัเป็นดงันี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

        
        
        แนวทำงในกำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงนิรวมเสมอืนส ำหรบัปี 2560 และ 2561 เพื่อใหก้ำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึโครงสรำ้งธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในปัจจุบนั ทีม่กีำรลงทุนในบรษิทัย่อย ไอแคร ์เฮลท์ 
และ เฮลทเินส โดยถอืเสมอืนวำ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้ขึน้ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 ซึง่ ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส เป็นบรษิทัยอ่ย
ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไดร้วมผลกำรด ำเนินงำนของทัง้สองบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวม
เสมอืนตัง้แต่วนัทีด่งักล่ำว 
        
 
 

100.00% 100.00% 

ประกอบธรุกิจลงทุนบริษทัอ่ืน 
(Holding Company) 

บริษทัฯ 

ธรุกิจร้ำนขำยยำ  

ไอแคร ์เฮลท ์
 

ธรุกิจคิดค้น และพฒันำร่วมกบัทีมวิจยั
ภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพ่ือจดั
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ละนวตักรรมเพ่ือ

สขุภำพ 

เฮลทิเนส 

2.00% 6.53% 32.78% 58.69% 

ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์ ภก.ศภุกร พนัธกุำนนท ์ นพ.ธญักร พนัธกุำนนท ์ ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกลุ 

34.95% 
 

9.50% 
 

55.55% 
 

ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์

ภก.ศภุกร พนัธกุำนนท ์

นพ.ธญักร พนัธกุำนนท ์
ธรุกิจร้ำนขำยยำ  

ไอแคร ์เฮลท ์

ธรุกิจร้ำนขำยยำ  

เฮลทิเนส  
(เดิมช่ือ ฟำรแ์มกซ์ รีเทล)   

 

ภญ.มทัยำ พนัธกุำนนท ์

ภก.ศภุกร พนัธกุำนนท ์

ภก.ร.อ. ธชัพล ชลวฒันสกลุ 

65.60% 

28.00% 

6.40% 
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16.1 ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนท่ีผำ่นมำ 
ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ กลุ่มบรษิทัมรีำยได้รวมจ ำนวน 791.21 ล้ำนบำทในปี 2561 จ ำนวน 915.51 ล้ำนบำทในปี 

2562 จ ำนวน 1,080.11 ลำ้นบำทในปี 2563 และจ ำนวน 912.74 ลำ้นบำทในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 และมกี ำไรสทุธจิ ำนวน 
0.39 ลำ้นบำทในปี 2561 จ ำนวน 21.77 ลำ้นบำท ในปี 2562 และจ ำนวน 52.08 ลำ้นบำทในปี 2563 และจ ำนวน 57.53 ลำ้นบำท
ในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 

 
16.2  กำรวิเครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำน 

16.2.1 รำยได้ 
กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวมจ ำนวน 791.21 ล้ำนบำทในปี 2561 จ ำนวน 915.51 ล้ำนบำทในปี 2562 และ

จ ำนวน 1,080.11 ล้ำนบำทในปี 2563 คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 และร้อยละ 17.98 ส ำหรบัปี 2562 และ 2563 
ตำมล ำดบั ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดร้วมจ ำนวน 912.74 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.57 เมือ่เทยีบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัสำมำรถแบ่งแยกไดต้ำมตำรำงดำ้นล่ำง 

 

โครงสร้ำงรำยได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 781.39 98.76 906.22 98.99 1,064.09 98.52 786.41 98.71 902.69 98.90 
รำยไดอ้ื่น* 9.82 1.24 9.29 1.01 16.02 1.48 10.26 1.29 10.06 1.10 

รวมรำยได้ 791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67 100.00 912.74 100.00 
หมำยเหตุ * รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั รำยไดจ้ำกกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้ภำยในรำ้นขำยยำ เป็นตน้ 

 
รำยไดร้วมของกลุ่มบรษิทั ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดอ้ื่น โดยในปี 2561 - 2563 และงวด 

9 เดอืนแรกของปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยต่อรำยไดร้วม คดิเป็นรอ้ยละ 98.76 รอ้ยละ 98.99 รอ้ยละ 98.52 
และร้อยละ 98.90 ตำมล ำดบั และมสีดัส่วนรำยได้อื่นต่อรำยได้รวมที่รอ้ยละ 1.24 ร้อยละ 1.01 ร้อยละ 1.48 และร้อยละ 1.10
ตำมล ำดบั 
 
    รำยได้จำกกำรขำย 
    รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบรษิัท สำมำรถแบ่งตำมประเภทของผลติภณัฑ์ ในปี 2561-2563 และงวด 9
เดอืนแรกของปี 2564 เป็นดงันี้ 
 

โครงสร้ำงรำยได้ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 561.88 71.91 659.46 72.77 753.19 70.78 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น 114.11 14.60 129.11 14.25 169.27 15.91 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้สขุภำพส ำหรบัภำยนอกรำ่งกำย 69.74 8.93 73.28 8.09 95.79 9.00 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 35.66 4.56 44.37 4.89 45.84 4.31 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 
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โครงสร้ำงรำยได้ 
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 558.68  71.04 623.01  69.02 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น 123.28  15.68 160.52  17.78 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้สขุภำพส ำหรบัภำยนอกรำ่งกำย 71.27  9.06 78.71  8.72 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้บรโิภค 33.18  4.22 40.45  4.48 

รวมรำยได้จำกกำรขำย 786.41  100.00 902.69 100.00 
 
รำยไดจ้ำกกำรขำยของกลุ่มบรษิทั ประกอบไปดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยในธุรกจิรำ้นขำยยำ ซึ่งด ำเนินงำน

โดย ไอแคร ์เฮลท ์และส่วนทีเ่หลอืมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยของ เฮลทเินส โดยในปี 2561 – ไตรมำส 3 ปี 2562 เฮลทเินส ยงัมี
รำยไดจ้ำกกำรขำยจำกกำรด ำเนินธุรกจิรำ้นขำยยำ ทัง้นี้ ในปี 2561 และ ปี 2562 เฮลทเินส มกีำรซื้อยำ เวชภณัฑ์ เวชส ำอำง 
ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร อุปกรณ์กำรแพทย ์และผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพต่ำงๆ จ ำนวน 5.02 ลำ้นบำท และ 191.09 ลำ้นบำท จำก 
ไอแคร ์เฮลท ์ตำมล ำดบั เพือ่น ำมำจ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่ลูกคำ้ตำมรำ้นสำขำของ เฮลทเินส อยำ่งไรกต็ำม ภำยหลงักำรโอนยำ้ยธุรกจิ
รำ้นขำยยำของเฮลทเินส ไป ไอแคร ์เฮลท์ ในเดอืนตุลำคม ปี 2562 เฮลทเินส ไดเ้ปลีย่นประเภทธุรกจิมำเป็นธุรกจิคดิคน้ และ
พฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ โดยรำยไดข้องเฮลทิ
เนส หลงัจำกกำรปรบัโครงสรำ้งธุรกจิของกลุ่มบรษิทั จะเป็นกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหก้บั ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อไปจ ำหน่ำยต่อในรำ้น
สำขำ เนื่องจำกกำรโอนยำ้ยธุรกจิทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ในปี 2562 ไอแคร ์เฮลท์ มกีำรซื้อสนิคำ้คงเหลอืของ เฮลทเินส จ ำนวน 19.72 
ล้ำนบำท และในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 ไอแคร์ เฮลท์ มกีำรซื้อผลติภณัฑ์เพื่อสุขภำพจำก เฮลทเินส เพื่อ
น ำมำจ ำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำตำมร้ำนสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ จ ำนวน 19.48 ล้ำนบำท และ 27.89 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดย
รำยไดท้ีแ่สดงในตำรำงขำ้งตน้เป็นรำยไดท้ีต่ดัรำยกำรระหว่ำงกนัภำยในกลุ่มบรษิทัแลว้ จ ำนวน 5.02 ลำ้นบำท, จ ำนวน 210.81 
ลำ้นบำท จ ำนวน 19.48 ลำ้นบำท และจ ำนวน 27.89 ลำ้นบำท  ในปี 2561 – 2563 และงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 ตำมล ำดบั 

กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกประเภทสนิค้ำในปี 2561-2563 คิดเป็นอตัรำกำร
เตบิโตรอ้ยละ 15.98 และรอ้ยละ 17.42 ในปี 2562 และ 2563 ตำมล ำดบั โดยในปี 2561-2563 รำยไดส้ว่นใหญ่ของกลุ่มบรษิทัจะ
มำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรทีม่สี ัดส่วนประมำณรอ้ยละ 70.78 ถงึรอ้ยละ 72.77 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยรวม และมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยต่อปีที่ร้อยละ 15.78 รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำนทีม่ี
สดัส่วนกำรขำยรองลงมำทีป่ระมำณรอ้ยละ 14.25 ถงึรอ้ยละ 15.91 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม และมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่ต่อปี
ทีร่อ้ยละ 21.80 รำยไดจ้ำกกำรขำยในงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.79 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้ำ และรำยไดส้่วนใหญ่ยงัคงประกอบไปดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร และอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของ
ใชใ้นบำ้นทีม่สีดัส่วนประมำณรอ้ยละ 69.02 และ 17.78 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยรวม ตำมล ำดบั 

 
ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัสำมำรถจ ำแนกรำยไดจ้ำกกำรขำยตำมชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยได ้ดงันี้ 

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
รำยไดจ้ำกกำรขำยปลกี 767.20 98.18 876.70 96.74 1,050.99 98.77 777.26  98.84 894.75  99.12 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสง่ 14.18 1.82 29.52 3.26 13.10 1.23 9.15  1.16 7.94  0.88 
รวมรำยได้จำกกำรขำย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 786.41  100.00 902.69 100.00 

 
       รำยได้จำกกำรขำยปลีก 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยปลกีเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ ผ่ำนสำขำรำ้นขำยยำ 4 แบรนด์ ไดแ้ก่ 
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” 

 ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 และ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมจี ำนวนสำขำของรำ้น 
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ดงันี้ 
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จ ำนวนสำขำ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. – ก.ย. 

2563 
ม.ค. – ก.ย.

2564 
ตน้งวด 26 25 25 25 25 
เปิดสำขำระหวำ่งงวด +1 +1 +2 +1 +1 
ปิดสำขำระหวำ่งงวด -2 -1 -2 - -1 
ปลำยงวด 25 25 25 26 25 

หมำยเหตุ : ปัจจุบนัมจี ำนวนสำขำทัง้หมด 26 สำขำ โดยไดเ้ปิดท ำกำร Pharmax สำขำโรบนิสนัลำดกระบงั และ Pharmax สำขำมำรเ์กต็เพลส กรุงเทพ

กรฑีำ ในเดอืนกนัยำยน และตุลำคม 2564 ตำมล ำดบั ณ วนัที ่31 ตุลำคม 2564 

     ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรขำยปลกีจ ำนวน 767.20 ล้ำนบำท 876.70 ล้ำนบำท 
และ 1,050.99 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 96.97 รอ้ยละ 95.76 และรอ้ยละ 97.30 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
     ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยปลกีเพิม่ขึน้จำกปี 2561 จ ำนวน 109.50 ล้ำนบำท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.27 จำกกำรทีก่ลุ่มบรษิทัเปิดสำขำใหม่ 2 สำขำ ไดแ้ก่ รำ้น vitaminclub สำขำแฟชัน่ไอสแ์ลนด ์และรำ้น iCare 
สำขำเพชรเกษม 56 ในเดอืนพฤศจกิำยน ปี 2561 และปี 2562 ตำมล ำดบั โดยทัง้สองสำขำท ำใหร้ำยไดโ้ดยรวมของกลุ่มบรษิทั
เพิม่ขึน้  ในขณะเดยีวกนัยอดซือ้ต่อบลิ (Spending per Ticket) ปี 2562 เพิม่ขึน้จำก 384.68 บำทต่อบลิ ในปี 2561 เป็น 430.70 
บำทต่อบลิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.96 สำเหตุส่วนหนึ่งเกดิจำกกำรรวมรำ้นขำยยำไวด้ว้ยกนั ท ำให้กำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้ไดด้ขีึ้น 
สำมำรถบรหิำรจดักำรใหทุ้กสำขำมสีนิคำ้ครบถว้นตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
     ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรกำรขำยปลกีเพิม่ขึ้นจำกปี 2562 จ ำนวน 174.28 ล้ำน
บำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.88 สำเหตุมำจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่เกดิกำรระบำดขึน้ในช่วงปลำยปี 2562 ถงึ
ช่วงตน้ปี 2563 และขยำยเป็นวงกวำ้งอย่ำงต่อเนื่อง รฐับำลไดป้ระกำศใชพ้ระรำชก ำหนดบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน และไดม้กีำรสัง่ปิดสถำนทีห่ลำยแห่งเพือ่ยบัยัง้กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สง่ผลใหป้ระชำชนมคีวำมตื่นตระหนกใน
สถำนกำรณ์ดงักล่ำว และเขำ้ซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ประเภทหน้ำกำกอนำมยั และแอลกอฮอล์ส ำหรบัล้ำงมอืประเภทต่ำงๆ 
มำกขึน้ ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทยม์ำกขึน้ และท ำใหส้ดัส่วนรำยไดข้องงวดปี 2563 ของอุปกรณ์
กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำนเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยำและผลิตภณัฑ์เสรมิอำหำรที่เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบรษิัทก็มี
ยอดขำยเพิม่ขึน้เช่นกนั ในขณะเดยีวกนัยอดซื้อต่อบลิในปี 2563 เพิม่เป็น 470.08 บำทต่อบลิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.14 จำกกำรที่
กลุ่มบรษิทัหนัมำใหค้วำมส ำคญักบักำรส่งเสรมิกำรขำยมำกขึน้ รวมทัง้จำกสถำนกำรณ์โควดิ -19 ท ำใหย้อดซื้อต่อบลิของลูกคำ้
เพิม่มำกขึน้  
     ส ำหรบังวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรกำรขำยปลีกเพิ่มขึ้นจำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ จ ำนวน 117.49 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15.12 โดยยอดซื้อต่อบลิในงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564
เท่ำกบั 553.39 บำทต่อบลิ เพิม่ขึน้รอ้ยละ 19.08 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำที ่464.72 บำทต่อบลิ สำเหตุส่วนใหญ่เกดิจำก
สถำนกำรณ์โควดิ-19 ทีแ่พร่ระบำดรุนแรงมำกขึน้ในไตรมำส 2-3 ปี 2564  ส่งผลท ำใหผ้ลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งมยีอดขำยเพิม่ขึน้ทัง้
ยำ อำหำรเสรมิ และอุปกรณ์กำรแพทย์  และจำกผลจำกกำรแพร่ระบำดในปี 2563  ท ำใหร้ำ้นขำยยำในกลุ่มบรษิทัเป็นทีรู่จ้กัมำก
ขึน้ จำกกำรทีม่สีนิคำ้ครบตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ รวมทัง้สำขำส่วนใหญ่ ตัง้อยูใ่นชุมชน และ Community Mall  มผีลกระทบ
จำกกำรปิดหำ้งสรรพสนิคำ้คอ่นขำ้งน้อย   
 
     อตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม (Same Store Sales Growth) 
     ส ำหรบักำรเตบิโตของยอดขำยในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 23 
สำขำ (ไม่นับสำขำที่เปิด/ปิดระหว่ำงปี 2561 และ 2562) จ ำนวน 746.34 ล้ำนบำท และจ ำนวน 855.30 ล้ำนบำท ในปี 2561-
2562 ตำมล ำดบั กลุ่มบรษิทัมอีตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของปี 2562 
เทยีบกบัปี 2561 เตบิโตขึน้จ ำนวน 108.96 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 14.60  
     ส ำหรบักำรเตบิโตของยอดขำยในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 22 
สำขำ (ไม่นับสำขำทีเ่ปิด/ปิด ระหว่ำงปี 2562 และ 2563) จ ำนวน 855.10 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1,010.82 ลำ้นบำท ในปี 2562-
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2563 ตำมล ำดบั กลุ่มบรษิทัมอีตัรำกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของปี 2563 
เทยีบกบัปี 2562 เตบิโตขึน้จ ำนวน 155.72 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 18.21 
     งวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิจ ำนวน 22 สำขำ (ไมน่บั
สำขำทีเ่ปิด/ปิด ระหว่ำงงวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 และ ปี 2564) จ ำนวน 871.25 ลำ้นบำท และจ ำนวน 749.09 ลำ้นบำท ใน
งวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 และ ปี 2564 ตำมล ำดบั รำยไดจ้ำกกำรขำยของสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth) ของงวด 9 
เดอืนแรกของปี 2564 ของกลุ่มบรษิทั เมื่อเทยีบกบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2563 เพิม่ขึน้จ ำนวน 122.16 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 16.31 
 
     รำยได้จำกกำรขำยส่ง 

รำยได้จำกกำรขำยส่งเป็นรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำทัง้ 4 ประเภท ผ่ำนส ำนักงำนใหญ่ของ       
ไอแคร ์เฮลท์ และ เฮลทเินส โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรขำยส่ง จ ำนวน 14.19 ลำ้นบำท 29.52 ลำ้นบำท 
และ 13.10 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 1.79 รอ้ยละ 3.22 และรอ้ยละ 1.21 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยส่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ ำนวน 15.33 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 108.08 เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมลีกูคำ้ขำยสง่รำยใหญ่เพิม่มำกขึน้  

ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 16.42 ล้ำนบำท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 55.62 เนื่องจำกในปี 2563 ลูกคำ้รำยใหญ่มปีรมิำณสัง่ซื้อลดลง เนื่องจำกไดร้บัผลกระทบจำกกำรระบำดของ
เชือ้ไวรสัโควดิ-19 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดจ้ำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกงวดเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้ำ จ ำนวน 1.21 ล้ำนบำท หรอืลดลงร้อยละ 13.24 เนื่องจำกปัจจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ เน้นกำรขำยปลีก และไม่มี
แผนกำรขยำยฐำนลกูคำ้ขำยสง่ 

ปัจจุบนั ไอแคร ์เฮลท์ ไม่มแีผนกำรขยำยฐำนลูกคำ้ขำยส่ง โดย ไอแคร ์เฮลท์ มุ่งเน้นกำรเปิดสำขำ
รำ้นขำยยำเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งหวงัใหค้รอบคลุมพืน้ทีใ่นจงัหวดักรุงเทพฯ ใหม้ำกทีสุ่ด เพื่อใหก้ลุ่มลูกคำ้ใหม่ๆ ใน
พื้นที่ต่ำงๆ เขำ้ถึงและสำมำรถซื้อสนิค้ำที่ร้ำนสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์  ได้สะดวกมำกยิง่ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกปัจจุบนั   
เฮลทเินส ประกอบธุรกจิ คดิคน้ และพฒันำรว่มกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้วำ่จำ้งผูผ้ลติ เพือ่จดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรม
เพื่อสุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” โดยมุ่งเน้นลูกคำ้ทีเ่ป็นผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ เช่น รำ้นขำยยำในเครอืกลุ่ม
บรษิทั ร้ำนขำยยำอสิระทัว่ไป และร้ำนค้ำปลกีในรูปแบบอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งซื้อผลติภณัฑ์ของ เฮลทเินส เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยแก่
ผูบ้รโิภคสุดทำ้ย (End Users) อกีทอดหนึ่ง ดงันัน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยส่งของกลุ่มบรษิทัอำจมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในอนำคต โดย
ปัจจุบนั เฮลทเินส ขำยส่งผลติภณัฑใ์หก้บัไอแคร ์เฮลท์ เป็นหลกั จ ำนวน 19.48 ลำ้นบำท และ 27.89 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
99.53 และ 95.41 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยของ เฮลทเินส ในปี 2563 และงวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 ตำมล ำดบั 

 
     รำยได้อ่ืน 
-             รำยได้อื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรประชำสมัพนัธ์สนิค้ำภำยในร้ำนขำยยำ รำยได้ที่
ได้รบัจำกผู้จดัจ ำหน่ำยในกำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรให้บรกิำรเช่ำชัน้วำงสนิค้ำ กำรตัง้โชว์สนิค้ำ รำยได้จำกกำร
สนับสนุนกำรฝึกอบรม งำนสมัมนำของเภสชักร และงำนประชุมวชิำกำร รำยไดจ้ำกกำรใหผู้จ้ดัจ ำหน่ำยออกบูธ  เป็นต้น โดย
รำยไดด้งักล่ำวเป็นรำยไดจ้ำกผูจ้ดัจ ำหน่ำยทีต่อ้งกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้ หรอื แบรนดส์นิคำ้ รวมถงึกำรเป็นผูส้นบัสนุนดำ้นกำร
ฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่เภสชักรและพนกังำนทัง้เรือ่งวชิำกำร และผลติภณัฑข์องตนเอง เพื่อเป็นกำรประชำสมัพนัธใ์หเ้ภสชักรและ
พนักงำนขำยมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจทีถู่กต้อง และจดจ ำผลติภณัฑ์ของตนเองได ้เพื่อกระตุ้นยอดขำยผลติภณัฑ์ โดยในปี 2561-
2563 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 9.82 ล้ำนบำท จ ำนวน 9.29 ล้ำนบำท และจ ำนวน 16.02 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 
1.24 รอ้ยละ 1.01 และรอ้ยละ 1.48 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั ในปี 2563 รำยไดอ้ื่นมจี ำนวนสงูขึน้เมื่อเทยีบกบัปี 2562 จำกกำร
ทีก่ลุ่มบรษิทัหนัมำใหค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรรำยไดจ้ำกค่ำส่งเสรมิกำรขำยใหม้ปีระสทิธภิำพเพิม่มำกขึน้ สำเหตุหนึ่ง
จำกกำรโอนรำ้นขำยยำแบรนด์ Pharmax มำรวมไวใ้นไอแคร ์เฮลท์ ในปลำยปี 2562 กำรขำย Package ต่ำงๆ จงึสำมำรถขำย
พรอ้มกนัทัง้ 25 สำขำ ท ำใหม้อี ำนำจในกำรต่อรองกบั Supplier เพิม่มำกขึน้ รวมทัง้ไดม้กีำรปรบัปรุงรปูแบบของบำงสำขำใหดู้
ทนัสมยัมำกขึน้ มกีำรจดัชัน้วำงใหดู้สวยงำมมำกขึน้ สง่ผลท ำใหร้ำยไดอ้ื่นของกลุ่มบรษิทัในปี 2563 เพิม่สงูขึน้ 
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    ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 10.06 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 1.10 ของรำยไดร้วม ซึ่งลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำจ ำนวน 0.20 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 1.96 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
รำยไดจ้ำกกำรประชำสมัพนัธส์นิคำ้ภำยในรำ้นขำยยำ 
 

16.2.2 ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
ค่ำใชจ้่ำยหลกัของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ยต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 

และตน้ทุนทำงกำรเงนิ โดยในปี 2561 – 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 788.60 ลำ้นบำท จ ำนวน 886.78 ลำ้น
บำท และจ ำนวน 1,013.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.67 รอ้ยละ 96.86 และรอ้ยละ 93.84 จำกรำยไดร้วม 
ตำมล ำดบั 

งวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนและค่ำใชจ้่ำยจ ำนวน 841.45 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วน
รอ้ยละ 92.19 จำกรำยไดร้วม 

 
ตำรำงแสดงโครงสร้ำงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยแบง่ของกลุ่มบริษทั 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ตน้ทุนขำย 643.43 81.32 724.17 79.10 831.18 76.95 615.15  77.22 697.19  76.38 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 106.14 13.41 113.17 12.36 123.58 11.44 89.43  11.22 91.51  10.03 
คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 33.27 4.20 45.64 4.99 51.82 4.80 36.93  4.64 48.72  5.34 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 5.77 0.73 3.79 0.41 6.99 0.65 5.38  0.68 4.03  0.44 
รวมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 788.60 99.67 886.78 96.86 1,013.57 93.84 746.89  93.75 841.45  92.19 

รวมรำยได้ 791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67  100.00 912.74  100.00 

    
    ต้นทุนขำย 
    กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขำยในปี 2561 – 2563 จ ำนวน 643.43 ลำ้นบำท จ ำนวน 724.17 ลำ้นบำท และ
จ ำนวน 831.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และมกี ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 137.96 ลำ้นบำท 182.05 ลำ้นบำท และ 232.91 ลำ้นบำท หรอืคดิ
เป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 17.66 รอ้ยละ 20.09 และรอ้ยละ 21.89 ตำมล ำดบั โดยตน้ทุนขำยของกลุ่มบรษิทัคอื ตน้ทุน
สนิคำ้ซึง่เป็นสนิคำ้ทีก่ลุ่มบรษิทัซื้อเพื่อจ ำหน่ำย โดยทัง้ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนขำยทีเ่พิม่มำกขึน้ซึง่สอดคลอ้ง
กบัรำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ขึ้น กลุ่มบรษิทัมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นทีด่ขี ึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรรวมธุรกจิของ ไอแคร์ เฮลท์ และ  
เฮลทเินส ซึ่งเพิม่อ ำนำจกำรต่อรองในกำรซื้อสนิคำ้กบัผูจ้ดัจ ำหน่ำย และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำนหรอืม ีSynergy ใน
กำรประกอบธุรกจิมำกขึน้ ทัง้ในเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรคลงัสนิคำ้ กำรส่งสนิคำ้ กำรบรหิำรจดักำรสำขำ  
    งวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนขำยจ ำนวน 697.19 ล้ำนบำท และมกี ำไรขัน้ต้น
จ ำนวน 205.49 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 22.76 ซึ่งเพิม่ขึ้นจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำและปี 
2563 เนื่องจำก เฮลทเินส มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสขุภำพเพิม่มำกขึน้ ซึง่ผลติภณัฑก์ลุ่มนี้มอีตัรำก ำไร
ขัน้ตน้คอ่นขำ้งสงู 
 

ต้นทุนขำย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ม.ค. – ก.ย. 

2563 
ม.ค. – ก.ย. 

2564 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 781.39 906.22 1,064.09 786.41 902.69 
ตน้ทุนขำย 643.43 724.17 831.18 615.15 697.19 
ก ำไรขัน้ต้น (ล้ำนบำท) 137.96 182.05 232.91 171.26 205.49 
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 17.66 20.09 21.89 21.78 22.76 
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     ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 
    ในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิัทมตี้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 106.14 ล้ำนบำท จ ำนวน 113.17 
ล้ำนบำท และจ ำนวน 123.58 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.58 รอ้ยละ 12.49 และรอ้ยละ 11.61 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย 
โดยตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัของกลุ่มบรษิทั คอื ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำน เช่น เงนิเดอืน ค่ำจำ้ง ค่ำล่วงเวลำ เป็นตน้ และ
ค่ำเช่ำสำขำต่ำงๆ  โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนคำ่ใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนกังำนคดิเป็นรอ้ยละ 43.21 รอ้ยละ 46.80 และ
รอ้ยละ 56.69 ต่อตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม และมสีดัส่วนค่ำเชำ่และค่ำบรกิำรคดิเป็นรอ้ยละ 31.36 รอ้ยละ 32.34 และรอ้ยละ 
12.84 ต่อตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยรวม ในปี 2561-2563 ตำมล ำดบั และจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 
เรื่อง สญัญำเช่ำ มำปฏิบตัิ ส่งผลท ำให้ในปี 2563 กลุ่มบรษิัทมคี่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
13.13 โดยตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.63 ในปี 2562 และ 9.20 ในปี 2563 ซึ่งสำเหตุส่วนใหญ่มำ
จำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำตอบแทนพนักงำน จำกกำรเพิม่ขึน้ของจ ำนวนพนักงำนขำยและเภสชักรหน้ำรำ้น ซึง่สอดคลอ้งกบัรำยได้
จำกกำรขำยทีเ่ตบิโตอยำ่งต่อเนื่อง 
    ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมตีน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 91.51 ลำ้นบำท 
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10.14 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย โดยมคี่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำนตดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 51.42 ค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรคดิเป็นร้อยละ 12.91 และค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.28 ต่อต้นทุนในกำรจดั
จ ำหน่ำยรวม โดยในงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 57.58 ค่ำเช่ำและ
ค่ำบรกิำรคดิเป็นร้อยละ 12.47 และค่ำเสื่อมรำคำจำกสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 13.97 ต่อต้นทุนในกำรจดั
จ ำหน่ำยรวม ค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนในงวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ รอ้ยละ 8.61
เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมกีำรยำ้ยพนักงำนฝ่ำยงำนขำยมำยงัฝ่ำยบรหิำรงำนส่วนกลำง อย่ำงไรกต็ำม ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยของ
กลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.33 เมือ่เทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี 2563  
 
     ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
    กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 33.27 ลำ้นบำทในปี 2561 จ ำนวน 45.64 ลำ้นบำทในปี 
2562 และจ ำนวน 51.82 ลำ้นบำทในปี 2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 4.20 รอ้ยละ 4.99 และรอ้ยละ 4.80 ต่อรำยไดร้วม ตำมล ำดบั 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรหลกัประกอบดว้ย ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำนทีป่ระกอบไปดว้ยเงนิเดอืน โบนัส และภำระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังำน เป็นตน้ โดยในปี 2561-2563 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 50.09 รอ้ยละ 50.27 และรอ้ยละ 48.58 ของคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
รวม ตำมล ำดบั ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรเพิม่ขึน้รอ้ยละ 37.19 เนื่องจำกในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำย
พนักงำนเพิม่ขึ้นจำกกำรที่จ ำนวนพนักงำนเพิม่ขึ้น และมคี่ำใช้จ่ำยในกำรเตรยีมควำมพร้อมส ำหรบักำรเข้ำจดทะเบยีนในตลำด
หลกัทรพัย ์เช่น ค่ำตรวจสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรจดักำรระบบคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.53 จำกกำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้่ำยพนกังำน โดยคำ่ใชจ้่ำยพนกังำนเพิม่ขึน้จำกปีก่อนรอ้ยละ 9.73 เนื่องจำกมจี ำนวน
พนักงำนทีเ่พิม่มำกขึน้ ตำมกำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทั และมคี่ำใชจ้่ำยดำ้นทีป่รกึษำต่ำงๆ เช่น ทีป่รกึษำดำ้นโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
คำ่ทีป่รกึษำดำ้นกฏหมำย คำ่ทีป่รกึษำดำ้นกำรเงนิ คำ่ทีป่รกึษำดำ้นกำรท ำกำรตลำด เป็นตน้ 
    ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 48.72 ล้ำนบำท 
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.34 ต่อรำยได้รวม โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึ้นร้อยละ 31.93 เมื่อเทยีบกบังวด
เดยีวกนัในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยพนักงำนเนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมกีำรยำ้ยพนักงำนฝ่ำยงำนขำย
มำยงัฝ่ำยบริหำรงำนส่วนกลำง และกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรยีมควำมพร้อมส ำหรบักำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย ์
     
    ต้นทุนทำงกำรเงิน 
            กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิในปี 2561-2563 จ ำนวน 5.77 ล้ำนบำท จ ำนวน 3.79 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 6.99 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.73 ร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.65 ต่อรำยได้รวม ต้นทุนทำง
กำรเงนิของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย ดอกเบี้ยเงนิกู้ระยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ โดยในปี 2563 ตน้ทุนทำงกำรเงนิ
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ของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 84.20 จำกปี 2562 เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมกีำรจ่ำยดอกเบีย้จำกหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญำเชำ่ ทีก่ลุ่มบรษิทัไดน้ ำมำปรบัใช ้จ ำนวน 5.08 ลำ้นบำท 
            ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมคี่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิจ ำนวน 4.03 ลำ้นบำท คดิ
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.44 ต่อรำยไดร้วม โดยเป็นดอกเบี้ยเงนิกูร้ะยะสัน้และระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ และดอกเบีย้จำกหนี้สนิ
ตำมสญัญำเชำ่ 
 

16.2.3 ก ำไรสทุธิ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำขำ้งต้น ท ำใหใ้นปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 0.39 ล้ำน

บำท จ ำนวน 21.77 ล้ำนบำท และจ ำนวน 52.08 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริ้อยละ 0.05 ร้อยละ 2.38 และร้อยละ 4.82 
ตำมล ำดบั ถงึแมว้่ำต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจะมจี ำนวนที่เพิม่ขึน้ แต่หำกเปรยีบเทยีบเป็นสดัส่วน
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยในช่วงปี 2561 – 2563 จะพบว่ำสดัส่วนดงักล่ำวมคี่ำลดลงเรื่อยๆ แสดงใหเ้หน็ถงึ
ควำมมปีระสทิธภิำพในกำรด ำเนินกำรของกลุ่มบรษิทั โดยสดัส่วนต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยในปี 2561-
2563 มจี ำนวนร้อยละ 13.58 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 11.61 ตำมล ำดบั และสดัส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยได้รวม
คอ่นขำ้งคงทีใ่นชว่งปี 2561-2563 โดยมจี ำนวนรอ้ยละ 4.20 รอ้ยละ 4.99 และรอ้ยละ 4.80 ตำมล ำดบั นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัยงัมี
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีด่ขี ึน้ในทุกปีทีร่อ้ยละ 17.66 รอ้ยละ 20.09 และรอ้ยละ 21.89 ในช่วงปี 2561-2563 จำก Synergy ทีเ่กดิจำก
กำรรวมธุรกจิของ ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมกี ำไรสทุธแิละอตัรำก ำไรสทุธทิีด่ขี ึน้อยำ่งต่อเนื่อง นอกจำกนี้ 
กลุ่มบรษิทัยงัไดร้บัอำนิสงคจ์ำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีเ่ริม่กำรระบำดในชว่งปลำยปี 2562 ถงึตน้ปี 2563 ทีช่่วยเพิม่
ยอดขำยสนิคำ้บำงประเภท เชน่ หน้ำกำกอนำมยั แอลกอฮอลล์ำ้งมอืประเภทต่ำงๆ อกีดว้ย 
   ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธจิ ำนวน 57.53 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ
รอ้ยละ 6.30 โดยอตัรำก ำไรสุทธเิพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 4.85 และเพิม่ขึน้จำกปี 2563 ซึง่อยู่ทีร่อ้ยละ 
4.82 จำกกำรบรหิำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยไดด้ขีึน้จำกกำรรวมธุรกจิของ ไอแคร ์เฮลท ์และ เฮลทเินส รวมทัง้มรีำยไดจ้ำกกำรขำย
ผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพทีเ่ป็นผลติภณัฑข์องเฮลทเินส เพิม่มำกขึน้ ซึ่งผลติภณัฑก์ลุ่มนี้มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ค่อนขำ้ง
สงู 
 

16.3  ฐำนะทำงกำรเงิน 
ค ำอธบิำยฐำนะทำงกำรเงนิ เป็นค ำอธบิำยของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวมเสมอืน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม ปี 2561  

และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิรวม ปี 2562 - 2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564   
16.3.1   สินทรพัย ์ 

ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน  258.47 ลำ้นบำท 
จ ำนวน 312.22 ลำ้นบำท จ ำนวน 413.81 ลำ้นบำท และจ ำนวน 419.04 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทั 
ได้แก่ สนิค้ำคงเหลอื ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2561 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัย์ที่
ส ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ยละ 46.78 รอ้ยละ 24.60 และรอ้ยละ 5.55 ของยอดสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 
2562 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัดงักล่ำวคดิเป็นรอ้ยละ 44.50 รอ้ยละ 22.31 และรอ้ยละ 6.32 ต่อยอดสนิทรพัย์รวม 
ตำมล ำดบั มสีดัส่วนเป็นรอ้ยละ 31.65 รอ้ยละ 18.26 และรอ้ยละ 3.26 ของยอดสนิทรพัยร์วม ณ สิ้นปี 2563 ตำมล ำดบั และมี
สดัส่วนเป็นรอ้ยละ 34.99 รอ้ยละ 18.11 และรอ้ยละ 2.80 ของยอดสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 ตำมล ำดบั 

    
  ลกูหน้ีกำรค้ำและลกูหน้ีอ่ืน 
 ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมลีูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น จ ำนวน 

14.34 ลำ้นบำท จ ำนวน 19.75 ลำ้นบำท จ ำนวน 13.51 ลำ้นบำท และจ ำนวน 11.74 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.55
รอ้ยละ 6.32 รอ้ยละ 3.26 และรอ้ยละ 2.80 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

 ลูกหนี้กำรคำ้เป็นลูกหนี้ทีเ่กดิจำกกำรด ำเนินธุรกจิตำมปกตขิองกลุ่มบรษิทั ลูกหนี้กำรคำ้ของกลุ่ม
บรษิทัไดแ้ก่ กลุ่มลูกคำ้ขำยส่งและกลุ่มลูกคำ้ทีข่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3  
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ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมลีูกหนี้กำรคำ้จ ำนวน 7.26 ลำ้นบำท 3.47 ลำ้นบำท 1.65 ลำ้นบำท และ 0.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็น
รอ้ยละ 2.81 รอ้ยละ 1.11 รอ้ยละ 0.40 และรอ้ยละ 0.15 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั 

 กลุ่มบริษัทมีกำรให้ระยะเวลำกำรช ำระหนี้แก่ลูกค้ำประมำณ 30-60 วนั ส ำหรบัลูกค้ำที่เป็นห้ำง
หุน้ส่วนจ ำกดั และบรษิทัเอกชนทีเ่ป็นบรษิทัจ ำกดั รวมถงึรำ้นขำยยำทีจ่ดทะเบยีนในนำมบุคคล และใหร้ะยะเวลำกำรช ำระหนี้แก่
ลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ และบรษิทัเอกชนทีเ่ป็นบรษิทัมหำชนไม่เกนิ 90 วนั ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลำเกบ็หนี้
เฉลีย่เท่ำกบั 2.92 วนัในปี 2561 เท่ำกบั 2.13 วนัในปี 2562 เท่ำกบั 0.89 วนัในปี 2563 และเท่ำกบั 0.36 ในงวด 9 เดอืนแรกของ
ปี 2564 

 ทัง้นี้ อำยุลกูหนี้กำรคำ้ของกลุ่มบรษิทัสำมำรถแสดงไดด้งันี้ 

ระยะเวลำค้ำงช ำระ 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 30 ก.ย. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
ตัว๋ระหวำ่งรอเรยีกเกบ็ 0.33 4.51 - - - - - - 
ยงัไม่ถงึก ำหนดช ำระ        0.90  12.34 1.16 33.39 1.46 80.74 0.57 92.95 
ค้ำงช ำระ 6.04 83.15 2.31 66.61 0.35 19.26 0.04 7.05 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน     5.39 74.21 2.31 66.61 0.06 3.43 0.04 6.97 
เกนิ 3 เดอืนไม่เกนิ 6 เดอืน 0.35 4.79 - - 0.13 6.98 0.00 0.08 
เกนิ 6 เดอืนไม่เกนิ 12 เดอืน 0.26 3.57 - - 0.16 8.85 - - 
เกนิ 12 เดอืน 0.04 0.58 - - - - - - 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ 7.26  100.00 3.47 100.00 1.81 100.00 0.61 100.00 
หกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู - - - - (0.16) (8.85) - - 
ลูกหน้ีกำรค้ำ – สทุธิ 7.26 100.00 3.47 100.00 1.65 91.15 0.61 100.00 

  
 ส ำหรบันโยบำยกำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญของกลุ่มบรษิทันัน้ กลุ่มบรษิทัจะตัง้ค่ำเผื่อหนี้

สงสยัจะสญูเฉพำะลกูหนี้ทีอ่ำจจะเรยีกเกบ็เงนิไมไ่ด ้โดยจะพจิำรณำตัง้ส ำรองรอ้ยละ 20.00 หำกลูกหนี้มกีำรคำ้งช ำระ 6-9 เดอืน 
ตัง้ส ำรองรอ้ยละ 50.00 หำกลูกหนี้มกีำรคำ้งช ำระ 9-12 เดอืน และจะตัง้ส ำรองรอ้ยละ 100.00 หำกลูกหนี้มกีำรคำ้งช ำระเกนิ 12 
เดอืนขึน้ไป 

 ณ สิน้ปี 2561 กลุ่มบรษิทัมสีดัสว่นลูกหนี้ทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระจ ำนวนรอ้ยละ 12.34 และคำ้งช ำระรวม
ทัง้สิน้จ ำนวนรอ้ยละ 83.15 ของยอดลกูหนี้กำรคำ้ก่อนหกัคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 

 ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนลูกหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระและคำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน จ ำนวน
รอ้ยละ 33.39 และ 66.61 ของยอดลกูหนี้กำรคำ้ก่อนหกัคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูในปี 2562 ตำมล ำดบั   
 ณ สิน้ปี 2563 กลุ่มบรษิทัมสีดัสว่นลกูหนี้ทีย่งัไมถ่งึก ำหนดช ำระจ ำนวนรอ้ยละ 80.74 และคำ้งช ำระรวม
ทัง้สิน้จ ำนวนรอ้ยละ 19.26 ของยอดลูกหนี้กำรคำ้ก่อนหกัค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู โดยลูกหนี้ทีค่ำ้งช ำระทัง้หมดนัน้เป็นลูกหนี้ประเภท
กลุ่มลกูคำ้ขำยสง่ ซึง่สว่นใหญ่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดห้มด อยำ่งไรกต็ำม กลุ่มบรษิทั ไดต้ัง้ส ำรองคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส ำหรบัลกูคำ้
รำยหนึ่งเตม็จ ำนวนโดยยอดดงักล่ำวมมีลูค่ำ 0.16 ลำ้นบำท แมว้่ำลูกหนี้รำยดงักล่ำวจะไม่ไดม้ยีอดคำ้งช ำระเกนิ 12 เดอืน เนื่องจำก
กลุ่มบรษิทัพจิำรณำแลว้ว่ำยอดหนี้ดงักล่ำวไมส่ำมำรถเรยีกเกบ็ได ้อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มบรษิทัไดร้บัช ำระหนี้ดงักล่ำวทัง้จ ำนวนแลว้ใน
เดอืนเมษำยน 2564   
 ณ สิ้นไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีดัส่วนลูกหนี้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนดช ำระและคำ้งช ำระรวมทัง้สิน้ 
จ ำนวนรอ้ยละ 92.95 และ 7.05 ของยอดลกูหนี้กำรคำ้ก่อนหกัคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู ตำมล ำดบั 

 ลูกหนี้อื่นของกลุ่มบรษิทัประกอบดว้ย ลูกหนี้ของกลุ่มลูกคำ้ส่งเสรมิกำรขำย รำยไดค้ำ้งรบั ค่ำใชจ้่ำย
ล่วงหน้ำ เป็นตน้ ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมลีูกหนี้อื่น จ ำนวน 7.08 ลำ้นบำท 16.28 
ลำ้นบำท 11.86 ลำ้นบำท และ 11.13 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 2.74 รอ้ยละ 5.21 รอ้ยละ 2.87 และ 2.66 ของสนิทรพัย์
รวม ตำมล ำดบั ซึง่สว่นใหญ่เป็นลกูหนี้ของกลุ่มลูกคำ้ส่งเสรมิกำรขำย ซึง่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดภ้ำยใน 30-90 วนั 
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 สินค้ำคงเหลือ 
 กลุ่มบรษิทัมสีนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 จ ำนวน 120.91 ลำ้น

บำท จ ำนวน 138.95 ล้ำนบำท จ ำนวน 130.96 ล้ำนบำท และจ ำนวน 146.62 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 46.78 รอ้ยละ 44.50 รอ้ยละ 
31.65 และรอ้ยละ 34.99 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ทัง้นี้ สนิคำ้คงเหลอืประกอบดว้ย สนิคำ้ส ำเรจ็รปู วสัดุสิน้เปลอืง และสนิคำ้รอ
ท ำลำย โดยสนิคำ้ประเภทยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรมมีลูค่ำมำกทีสุ่ด และมสีดัส่วนต่อสนิคำ้คงเหลอืสุทธทิีร่อ้ยละ 63.73 รอ้ยละ 
67.99 รอ้ยละ 63.59 และ 60.25 ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นไตรมำสที ่3 ปี 2564 ตำมล ำดบั ซึ่งสดัส่วนของยำและผลติภณัฑ์
เสรมิอำหำรทีม่ำกกว่ำสนิคำ้ชนิดอื่นๆ นัน้เป็นไปตำมสดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยทีม่มีำกกว่ำสนิคำ้ประเภทอื่นๆ เช่นกนั โดยสนิคำ้
คงเหลอืของกลุ่มบรษิทัมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
สินค้ำคงเหลือ (ล้ำนบำท) ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 30 ก.ย. 2564 

ยำและผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร 77.06 94.47 83.28 88.34 
สนิคำ้สขุภำพส ำหรบัภำยนอกรำ่งกำย 15.61 17.72 13.80 17.04 
อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น 22.95 18.28 30.06 36.46 
สนิคำ้บรโิภค 5.29 8.19 3.16 4.52 
วสัดุสิน้เปลอืง - 0.29 0.66 0.61 
สนิคำ้รอท ำลำย 1.69 1.69 1.69 - 
รวม 122.60 140.64 132.65 146.97 
หกั คำ่เผือ่กำรปรบัลดมลูคำ่สนิคำ้ (1.69) (1.69) (1.69) (0.35) 
สินค้ำคงเหลือ – สทุธิ 120.91 138.95 130.96 146.62 

  
 โดยสนิค้ำส ำเรจ็รูปของกลุ่มบรษิทั บนัทกึในรำคำทุน โดยวธิเีขำ้ก่อน-ออกก่อน หรอื มูลค่ำสุทธทิี่

คำดว่ำจะไดร้บัคนื แลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำกว่ำ  โดยกลุ่มบรษิทั ตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิคำ้ เมื่อคำดว่ำสนิคำ้จะเสือ่มสภำพ  
หรอืลำ้สมยั โดยพจิำรณำจำกสภำพปัจจุบนัของสนิคำ้คงเหลอืและแนวโน้มของผูบ้รโิภคเป็นเกณฑ์  โดยกำรพจิำรณำค่ำเผือ่กำร
ลดลงของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืจะมกีำรพจิำรณำมูลค่ำทีเ่หมำะสมส ำหรบัสนิคำ้ลำ้สมยัและสนิคำ้ทีค่ำ้งนำน โดยจะพจิำรณำอำยุ
ของสนิค้ำ เพื่อระบุว่ำสนิคำ้ค้ำงนำนหรอืสนิคำ้ไม่มกีำรเคลื่อนไหวช้ำ วเิครำะห์ปรมิำณสนิคำ้ทีค่งเหลอืเทยีบกบัจ ำนวนเงนิที่
ไดร้บัจำกกำรขำยสนิคำ้นัน้ๆ รวมถงึประมำณกำรในอดตีเกีย่วกบักำรเสือ่มสภำพของสนิคำ้, เสยีหำย, ลำ้สมยั และเคลื่อนไหวชำ้  

 
 ไอแคร ์เฮลท ์
 สนิคำ้คงคลงัส่วนใหญ่ของ ไอแคร์ เฮลท์ มขีอ้ตกลงและ/หรอืสญัญำทีม่เีงื่อนไขทีส่ำมำรถคนืสนิคำ้

ใหแ้ก่ผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยไดเ้กอืบทัง้หมด รวมทัง้ สนิคำ้ที ่ไอแคร ์เฮลท์ จ ำหน่ำยเป็นสนิคำ้ประเภทปัจจยัพื้นฐำน ซึ่งเป็น
สนิคำ้ประเภททีม่คีวำมเสีย่งดำ้นสนิคำ้ล้ำสมยัต ่ำ นอกจำกนี้ ไอแคร ์เฮลท์ ยงัมนีโยบำยและกำรด ำเนินกำรตรวจนับสนิคำ้เป็น
ช่วงเวลำทีก่ ำหนดเป็นประจ ำรำยเดอืน รำยไตรมำส และรำยครึง่ปี และมนีโยบำยตดัจ ำหน่ำยสนิคำ้สญูหำยตำมรำยงำนตรวจนบั
ทีพ่บทุกงวดตำมทีต่รวจนับ และมนีโยบำยทีจ่ะท ำลำยสนิคำ้เสยีหำยและตดัจ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกปี บรษิทัฯ จงึมนีโยบำยตัง้
ส ำรองคำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้ตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 อย่ำงไรก็ตำม เพื่อให้ เ ป็นไปตำมหลักกำรระมัดระวัง  (Conservative Basis)  ในที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่6/2564 เมื่อวนัที ่13 สงิหำคม 2564 มมีตอินุมตันิโยบำยกำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
สนิคำ้คงเหลอืเพิม่เตมิ โดยก ำหนดใหส้ ำหรบัสนิคำ้ทีไ่ม่สำมำรถคนืสนิคำ้ใหแ้ก่ผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยได ้ก ำหนดนโยบำยตัง้ค่ำ
เผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้ตำมประเภทสนิคำ้ ดงันี้ 
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1. สนิคำ้ประเภททีร่ะบุวนัหมดอำยุ 
อำยขุองสินค้ำท่ีเหลือก่อนวนัหมดอำย ุ นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ 

4-6 เดอืน รอ้ยละ 50 
0-3 เดอืน รอ้ยละ 80 

สนิคำ้ทีห่มดอำยุ รอ้ยละ 100 

2. สนิคำ้ทีอ่ยู่ในกลุ่มเครื่องมอืแพทย์* บรษิทัพจิำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้จำก Inventory 
Aging Report และตัง้ส ำรองคำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื ตำมอตัรำดงันี้  

อำยขุองสินค้ำ นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ 
0-2 ปี - 
2-3 ปี รอ้ยละ 10 
3-4 ปี รอ้ยละ 20 
4-5 ปี รอ้ยละ 40 
5-6 ปี รอ้ยละ 60 
6-7 ปี รอ้ยละ 80 

7 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 100 
หมำยเหตุ : * สนิคำ้กลุ่มเครือ่งมอืแพทย ์เชน่ เตยีง รถเขน็ อุปกรณ์วดัควำมดนัโลหติ อุปกรณ์วดัไข ้เป็นตน้ 

3. สนิคำ้ทีอ่ยูใ่นกลุ่มวสัดุสิน้เปลอืงทำงกำรแพทย์* บรษิทัพจิำรณำคำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้จำก 
Inventory Aging Report และตัง้ส ำรองคำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื ตำมอตัรำดงันี้  

อำยขุองสินค้ำ นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ 
0-2 ปี - 
2-3 ปี รอ้ยละ 20 
3-4 ปี รอ้ยละ 40 
4-5 ปี รอ้ยละ 70 

5 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 100 
หมำยเหตุ : * สนิคำ้กลุ่มวสัดุสิน้เปลอืงทำงกำรแพทย ์เช่น หน้ำกำกทำงกำรแพทย ์ถุงมอืแพทย ์ส ำล ีเขม็และไซรงิค ์    
เป็นตน้ 

4. สนิค้ำที่อยู่ในคลงัรอท ำลำย บรษิทัก ำหนดให้ตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิค้ำในคลงัรอท ำลำย 
รอ้ยละ 100 

 
 เฮลทิเนส 
 เฮลทเินส มนีโยบำยที่จะท ำกิจกรรมทำงกำรตลำด จดัรำยกำรส่งเสรมิกำรขำย รวมถึงกำรเสนอ

ส่วนลดพเิศษส ำหรบัสนิคำ้ก่อนถงึวนัหมดอำยุ และสนิคำ้มกีำรเคลื่อนไหวชำ้ เพื่อเป็นกำรระบำยสนิคำ้ในคลงั อย่ำงไรกต็ำม 
เฮลทเินส มนีโยบำยกำรตัง้คำ่เผือ่กำรลดมลูคำ่สนิคำ้ตำมประเภทสนิคำ้ ดงันี้ 
 

1. สนิคำ้ประเภททีร่ะบุวนัหมดอำยุ 
อำยขุองสินค้ำท่ีเหลือก่อนวนัหมดอำย ุ นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ 

12 เดอืน รอ้ยละ 25 
6 เดอืน รอ้ยละ 80 
3 เดอืน รอ้ยละ 100 
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2. สนิค้ำที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมอืแพทย์* บริษัทพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิค้ำจำก Inventory 
Aging Report และตัง้ส ำรองคำ่เผือ่กำรลดลงของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื ตำมอตัรำดงันี้ 

อำยขุองสินค้ำ นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ 
0-2 ปี - 
2-3 ปี รอ้ยละ 10 
3-4 ปี รอ้ยละ 20 
4-5 ปี รอ้ยละ 40 
5-6 ปี รอ้ยละ 60 
6-7 ปี รอ้ยละ 80 

7 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 100 
หมำยเหตุ : * สนิคำ้กลุ่มเครือ่งมอืแพทย ์เชน่ เตยีง รถเขน็ ไมพ้ยุงผูส้งูอำยุ เป็นตน้  

3. สนิคำ้ทีอ่ยู่ในคลงัรอท ำลำย บรษิทัก ำหนดใหต้ัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้ในคลงัรอท ำลำย รอ้ย
ละ 100 

 ทัง้นี้ กลุ่มบริษัทมีกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรปรบัลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือจ ำนวน 1.69 ล้ำนบำท ซึ่งเป็น
สนิทรพัยท์ีเ่สื่อมสภำพรอท ำลำยของ เฮลทเินส ตัง้แต่ก่อนรวมธุรกจิกบั ไอแคร ์เฮลท์ ในปี 2561 – 2563 ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย
ละ 1.38% รอ้ยละ 1.20% และรอ้ยละ 1.27% ของมลูค่ำสนิคำ้คงเหลอืในปี 2561 – 2563 ตำมล ำดบั (กลุ่มบรษิทัไดท้ ำลำยสนิคำ้
เสื่อมสภำพดงักล่ำวไปแลว้ในเดอืนมถิุนำยน 2564) ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมกีำรตัง้ค่ำเผือ่กำรปรบัลดมลูคำ่สนิคำ้
คงเหลอืจ ำนวน 0.35 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.24 ของมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื 

 หำกพจิำรณำประสทิธภิำพในกำรขำยสนิคำ้ จะพบว่ำในปี 2561 – 2563 กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลำใน
กำรขำยสนิคำ้เฉลี่ยเท่ำกบั 74.28 วนั  65.43 วนั และ 59.18 วนั ตำมล ำดบั จะเหน็ไดว้่ำกลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลำกำรขำยสนิคำ้
ลดลงอยำ่งต่อเนื่อง แสดงใหเ้หน็ถงึควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรสนิคำ้คงคลงัทีด่ขี ึน้ 

 ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกของปี 2564 กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลำในกำรขำยสนิคำ้เฉลีย่เท่ำกบั 54.14 วนั  
 
 ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 ในปี 2561 – 2563 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยถ์ำวรจ ำนวน 63.58 ลำ้นบำท จ ำนวน 69.65 ลำ้นบำท และ

จ ำนวน 75.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 24.60 รอ้ยละ 22.31 และรอ้ยละ 18.26 ของสนิทรพัยร์วม ตำมล ำดบั ซึง่สนิทรพัย์
ถำวรของกลุ่มบรษิทัสว่นใหญ่ คอื สว่นปรบัปรุงทรพัยท์ีเ่ชำ่ อำคำรส ำนกังำน และทีด่นิ โดยมจี ำนวน 27.57 ลำ้นบำท 22.13 ลำ้น
บำท และ 8.18 ลำ้นบำท ในปี 2561 จ ำนวน 35.14 ลำ้นบำท 12.13 ลำ้นบำท และ 8.18 ลำ้นบำท ในปี 2562 และ จ ำนวน 38.45 
ลำ้นบำท 11.38 ลำ้นบำท และ 8.18 ลำ้นบำท ในปี 2563 ตำมล ำดบั 

 ณ สิ้นปี 2563 ส่วนปรบัปรุงทรพัยท์ีเ่ช่ำเพิม่ขึน้จำกสิ้นปี 2562 จ ำนวน 3.30 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 9.40 สว่นใหญ่เป็นสว่นปรบัปรุงอำคำรของรำ้นฟำรแ์มกซ ์สำขำเดอะสตรที รชัดำ และสำขำโลตสั ลำดกระบงั 

 ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยถ์ำวรจ ำนวน 75.89 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 18.11 
ของสนิทรพัย์รวม ซึ่งสนิทรพัย์ถำวรของกลุ่มบรษิทัส่วนใหญ่ คอื ส่วนปรบัปรุงทรพัย์ที่เช่ำ อำคำรส ำนักงำน และที่ดนิ โดยมี
จ ำนวน 39.37 ล้ำนบำท 10.82 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี้ สนิทรพัย์ถำวรเพิม่ขึ้นเล็กน้อยจำกสิ้นปี 2563 
จ ำนวน 0.31 ลำ้นบำท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.41 
 ทัง้นี้ ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ เกอืบทัง้หมดจะเป็นสนิทรพัย์ของ ไอแคร์ เฮลท์ เนื่องจำกในเดอืน
ตุลำคม ปี 2562 กลุ่มบรษิัทได้มกีำรปรบัโครงสร้ำงภำยในกลุ่ม เพื่อลดควำมซ ้ำซ้อนในกำรด ำเนินธุรกิจโดยกำรโอนกิจกำร
ทัง้หมดและเครื่องหมำยกำรคำ้ของ ฟำรแ์มกซ์ ใหก้บั ไอแคร ์เฮลท ์แลว้เปลีย่นชื่อ ฟำรแ์มกซ์ เป็น บรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั เพื่อ
ประกอบธุรกิจคดิค้น และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพแทน  

 กลุ่มบริษัทมีนโยบำยกำรตัดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำน
โดยประมำณของสนิทรพัย ์กล่ำวคอื กำรตดัค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 20 ปี ส่วนปรบัปรุุงอำคำรเช่ำตำมอำยุ
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กำรใช้งำนของสนิทรพัย์หรอืตำมอำยุสญัญำเช่ำ (Lease Term) แล้วแต่อย่ำงใดจะสัน้กว่ำ เครื่องคอมพวิเตอร์ 3-5 ปี เครื่อง
ตกแต่ง อุปกรณ์และเครือ่งใชส้ ำนกังำน 5 ปี และยำนพำหนะ 5 ปี 

  
 สินทรพัยสิ์ทธิกำรใช้ 
 ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ ไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรบัรู้

รำยกำร กำรวดัมลูคำ่ กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มลูของสญัญำเชำ่ และก ำหนดใหผู้เ้ชำ่รบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิส ำหรบั
สญัญำเช่ำทุกรำยกำรทีม่รีะยะเวลำสญัญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดอืน เว้นแต่สนิทรพัย์อ้ำงองินัน้มมีูลค่ำต ่ำ ทัง้นี้  กลุ่มบรษิทัไดน้ ำ
มำตรฐำนกำรเงนิฉบบันี้มำถอืปฏบิตัใิชค้รัง้แรก โดยกลุ่มบรษิทัมสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ ำนวน 117.16 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
28.31 ของสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2563 และจ ำนวน 122.24 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 29.17 ของสนิทรพัยร์วม ณ สิน้ไตรมำสที ่3 
ปี 2564 ตำมล ำดบั 
 

 16.3.2  สภำพคล่อง 
  กระแสเงินสด 

  ในปี 2561 กลุ่มบรษิัทมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำนทัง้หมด 23.56 ล้ำนบำท และมสีนิค้ำคงเหลือ
ลดลง 22.01 ลำ้นบำท ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธทิีไ่ดจ้ำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 33.25 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัมี
กำรจ่ำยเงนิสดเพือ่ซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์จ ำนวน 9.16 ลำ้นบำท และมเีงนิสดจ่ำยสทิธกิำรเชำ่ทัง้หมด 3.88 ลำ้นบำท ท ำให้
กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 13.57 ลำ้นบำท และกลุ่มบรษิทัมเีงนิสดรบัคำ่หุน้สำมญัจ ำนวน 25.00 ลำ้น
บำท และมเีงนิสดรบัจำกกำรกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 17.00 ลำ้นบำท แต่ในขณะเดยีวกนักลุ่มบรษิทัมกีำรจ่ำย
คนืเงนิกูย้มืระยะสัน้กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งจ ำนวน 24.08 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 
11.78 ล้ำนบำท ท ำให้กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 12.91 ล้ำนบำท ส่งผลให ้ณ สิ้นปี 2561 กลุ่ม
บรษิทัจงึมเีงนิสดเพิม่ขึน้สทุธ ิ6.77 ลำ้นบำท 
  ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 48.25 ลำ้นบำท และมเีจำ้หนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้
อื่นเพิม่ขึน้จ ำนวน 65.72 ลำ้นบำท แต่มสีนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้จ ำนวน 20.06 ลำ้นบำท ท ำให้กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธทิีไ่ดม้ำจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 80.53 ลำ้นบำท และกลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 22.52 ลำ้นบำท จำกกำร
จ่ำยเงนิเพื่อซื้อทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์จ ำนวน 16.62 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่คอื ส่วนปรบัปรุงทรพัยท์ีเ่ช่ำ กำรซื้อสนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนจ ำนวน 3.73 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยสทิธกิำรเช่ำสุทธอิกีจ ำนวน 3.13 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัมกีำรจ่ำยช ำระเงนิ
กูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 27.51 ลำ้นบำท และจ่ำยช ำระเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ
จ ำนวน 7.88 ล้ำนบำท ท ำให้กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 41.84 ล้ำนบำท และส่งผลท ำให้กลุ่ม
บรษิทัมเีงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ 16.18 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 
  ในปี 2563 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 101.64 ลำ้นบำท แต่มเีจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น
ลดลงจ ำนวน 12.92 ล้ำนบำท และมกีำรจ่ำยภำษีเงนิไดจ้ ำนวน 11.66 ล้ำนบำท ท ำให้กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธทิีไ่ดม้ำจำกกจิกรรม
ด ำเนินงำนจ ำนวน 96.96 ลำ้นบำท ส ำหรบักระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุนนัน้ กลุ่มบรษิทัมกีำรจ่ำยเงนิสดเพื่อซื้อทีด่นิ อำคำร 
และอุปกรณ์จ ำนวน 13.40 ลำ้นบำท ซึง่ส่วนใหญ่คอืเฟอรน์ิเจอรแ์ละเครื่องตกแต่ง และงำนระหว่ำงก่อสรำ้ง เช่น ค่ำปรบัปรุงรำ้น
ฟำรแ์มกซ ์สำขำเดอะสตรที รชัดำ และคำ่ตกแต่งรำ้นฟำรแ์มกซ ์สำขำโลตสัลำดกระบงั แต่มเีงนิฝำกธนำคำรทีต่ดิภำระค ้ำประกนั
ลดลงจ ำนวน 3.00 ล้ำนบำท ท ำให้กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธทิี่ใช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 11.66 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กลุ่ม
บรษิทัมกีำรจ่ำยช ำระเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ และจ่ำยเงนิปันผลเป็นจ ำนวน 23.36 ลำ้นบำทและจ ำนวน 55.20 ลำ้น
บำท ตำมล ำดบั ท ำให้กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 77.88 ล้ำนบำท ส่งผลท ำให ้ณ สิ้นปี 2563 
กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสทุธเิพิม่ขึน้ 7.42 ลำ้นบำท 
 ในงวด 9 เดอืนแรกปี 2564 กลุ่มบรษิทัมกี ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 98.92 ลำ้นบำท แต่มสีนิคำ้คงเหลอื
เพิม่ขึ้นจ ำนวน 16.31 ล้ำนบำท และมหีนี้สนิหมุนเวยีนอื่นลดลงจ ำนวน 8.10 ล้ำนบำท ท ำให้กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธทิี่ได้มำจำก
กจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 50.63 ล้ำนบำท และกลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 12.91 ล้ำนบำท จำกกำร
จ่ำยเงนิเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์จ ำนวน 11.04 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัมเีงนิปันผลจ่ำยจ ำนวน 38.00 ลำ้นบำท และ



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)  
  

สว่นที ่2 หน้ำ 157 
  

ในขณะเดยีวกนัมเีงนิสดจ่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่จ ำนวน 8.35 ลำ้นบำท จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสทุธทิีใ่ชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ
จ ำนวน 54.59 ลำ้นบำท สง่ผลท ำให ้ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิสดสทุธลิดลง 16.87 ลำ้นบำท 
 

(หน่วย : ล้ำนบำท) ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำสท่ี 3 ปี 

2564 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 33.25 80.53 96.96 50.63 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน (13.57) (22.52) (11.66) (12.91) 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ (12.91) (41.84) (77.88) (54.59) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 6.77 16.18 7.42  (16.87) 

  
  อตัรำส่วนสภำพคล่อง 

  กลุ่มบรษิทัมอีตัรำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ปี 2561-2563 และสิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 เท่ำกบั 1.21 
เท่ำ 1.12 เท่ำ 1.11 เท่ำ และ 1.24 เท่ำ ตำมล ำดบั และมอีตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็เท่ำกบั 0.15 เท่ำ 0.18 เท่ำ 0.22 เท่ำ และ 
0.13 เท่ำ ตำมล ำดบั ในปี 2562 กลุ่มบรษิทัมอีตัรำส่วนสภำพคล่องลดลง เนื่องจำกสนิทรพัยห์มุนเวยีนของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ใน
อตัรำรอ้ยละ 27.99 ในขณะทีห่นี้สนิหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ในอตัรำทีส่งูกวำ่ทีร่อ้ยละ 37.83 โดยส่วนใหญ่เป็นเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้
อื่น ณ สิน้ปี 2563 อตัรำส่วนสภำพคล่องและอตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ของกลุ่มบรษิทัคอ่นขำ้งทรงตวัจำกปี 2562  

  Cash Cycle ของกลุ่มบรษิทัมคีำ่เท่ำกบั 47.19 วนั 28.40 วนั และ 16.36 วนั ณ สิน้ปี 2561-2563 
ตำมล ำดบั Cash Cycle ของกลุ่มบรษิทัมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ จำกกำรรวมธุรกจิของ ไอแคร ์เฮลท์ และ เฮลทเินส ท ำให้กลุ่มบรษิทั
สำมำรถบรหิำรสนิคำ้คงคลงัไดด้ขีึน้ บรหิำรระยะเวลำเกบ็หนี้กบัลกูหนี้ไดเ้รว็ขึน้ และสำมำรถบรหิำรจดักำรในกำรจ่ำยช ำระหนี้ได้
ยำวนำนขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรสภำพคล่องทีด่ขี ึน้  

  ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 Cash Cycle ของกลุ่มบรษิทัมคี่ำเท่ำกบั 18.66 วนั ซึ่งเพิม่ขึน้จำก ณ 
สิน้ปี 2563 เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลำช ำระหนี้ส ัน้ลงเป็น 35.85 วนั 

 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ไตรมำสท่ี 
3 ปี 2564 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง                                                         (เท่ำ) 1.21  1.12  1.11 1.24 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็                                                      (เท่ำ) 0.15  0.18  0.22 0.13 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่                                                          (วนั) 74.28 65.43 59.18 54.14 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่                                                           (วนั) 2.92 2.13 0.89 0.36 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่                                                               (วนั) 30.01 39.16 43.71 35.85 
Cash Cycle                                                                       (วนั) 47.19 28.40 16.36  18.66 

 
16.3.3 แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

  หน้ีสิน          
  กลุ่มบรษิัทมหีนี้สนิจ ำนวน 156.53 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 จ ำนวน 188.50 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 

2562 จ ำนวน 273.23 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 และจ ำนวน 258.92 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบรษิทัเป็นหนี้สนิหมุนเวยีน โดยสดัส่วนหนี้สนิหมุนเวยีนต่อหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564
เท่ำกบัร้อยละ 77.96 ร้อยละ 89.23 ร้อยละ 61.06 และ 56.60 ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิหมุนเวยีนทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทั ไดแ้ก่ 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 35.11 และรอ้ย
ละ 22.37 ของหนี้สนิรวม ณ สิ้นปี 2561 ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 64.01 และรอ้ยละ 14.40 ของหนี้สนิรวม ณ สิ้นปี 2562 คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.44 และรอ้ยละ 8.78 ของหนี้สนิรวม ณ สิ้นปี 2563 ตำมล ำดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 39.07 และรอ้ยละ 9.06 ของ
หนี้สนิรวม ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 ตำมล ำดบั  
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  เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
  กลุ่มบริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564  

จ ำนวน 54.95 ลำ้นบำท จ ำนวน 120.67 ลำ้นบำท จ ำนวน 107.75 ลำ้นบำท และจ ำนวน 101.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเจำ้หนี้
กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นหลกัของกลุ่มบรษิทั คอื เจำ้หนี้กำรคำ้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ที่กลุ่มบรษิทัสัง่ซื้อมำ
เพื่อจ ำหน่ำยต่อ กำรเปลีย่นแปลงของเจำ้หนี้กำรคำ้ขึน้อยู่กบักำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของมลูค่ำกำรสัง่ซื้อสนิคำ้จำกผูผ้ลติและผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสนิค้ำมำเพื่อจ ำหน่ำยต่อในช่วงเวลำสิ้นงวด จึงท ำให้เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ สิ้นงวดเพิม่ขึ้นหรอืลดลงตำม หำกพจิำรณำ
ระยะเวลำช ำระหนี้ กลุ่มบรษิทัมรีะยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่เท่ำกบั 30.01 วนั 39.16 วนั 43.71 วนั และ 35.85 วนั ในปี 2561-2563 
และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ตำมล ำดบั ทัง้นี้  ระยะเวลำในกำรช ำระค่ำสนิค้ำ (Credit Term) ที่กลุ่มบริษัทได้รบัจำกผู้จดั
จ ำหน่ำยสนิคำ้ประมำณ 30-90 วนั กลุ่มบรษิทัปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ในกำรช ำระค่ำสนิคำ้และสรำ้งประวตักิำรช ำระเงนิที่
ด ีเพือ่รกัษำควำมสมัพนัธก์บัผูผ้ลติและผูจ้ดัจ ำหน่ำยแต่ละรำยอยำ่งต่อเนื่อง 

 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและ

เจ้ำหน้ีอ่ืน 
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 30 ก.ย. 2564 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
เจำ้หนี้กำรคำ้ 50.00  90.99 107.56 89.14 94.28 87.50 90.86 89.82 
เจำ้หนี้อื่น 4.95 9.01 13.11 10.86 13.47 12.50 10.30 10.18 
รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำและ
เจ้ำหน้ีอ่ืน 

54.95 100.00 120.67 100.00 107.75 100.00 101.16 100.00 

 
  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 
  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร 

ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2561-2563 กลุ่มบรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 35.01 ลำ้นบำท 27.14 
ลำ้นบำท และจ ำนวน 24.00 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 22.37 รอ้ยละ 14.40 และรอ้ยละ 8.78 ของหนี้สนิรวม ตำมล ำดบั 
และ ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ ำนวน 23.46 ลำ้นบำท คดิ
เป็นรอ้ยละ 9.06 ของหนี้สนิรวม กำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิเป็นผลจำก
ควำมตอ้งกำรใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนของกลุ่มบรษิทัในขณะนัน้ๆ 

  
  ส่วนของผูถ้ือหุ้น 

  กลุ่มบรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 101.94 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 จ ำนวน 123.71 ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2562 และจ ำนวน 140.59 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 คดิเป็นรอ้ยละ 39.44 รอ้ยละ 39.62 และรอ้ยละ 33.97 ของหนี้สนิและ
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม ตำมล ำดบั ณ สิน้ปี 2562 กลุ่มบรษิทัมสีว่นของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2561 จ ำนวน 21.77 ลำ้นบำท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 25.21 มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของก ำไรสะสม ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนในปี 2562 
จ ำนวน 21.77 ลำ้นบำท และ ณ ปี 2563 แมก้ลุ่มบรษิทัจะมกีำรจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ ำนวนทัง้หมด 55.20 
ลำ้นบำท แต่ในขณะเดยีวกนักม็กี ำไรสุทธจิำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 52.08 ลำ้นบำท และยงัมกีำรออกหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 20.00 
ลำ้นบำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) จงึท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้
จำกสิน้ปี 2562 จ ำนวน 16.88 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 13.64 

  ณ สิน้ไตรมำสที ่3 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 160.12 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
38.21 ของหนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้รวม โดยส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จำกสิน้ปี 2563 จ ำนวน 19.53 ลำ้นบำท เนื่องจำกกลุ่ม
บรษิทัมกี ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 57.53 ลำ้นบำท แต่ในขณะเดยีวกนักลุ่มบรษิทัมกีำรจำ่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ จ ำนวนทัง้หมด 38.00 ลำ้นบำท  
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  ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน  
  กลุ่มบรษิทัมอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 1.54 เท่ำ 1.52 เท่ำ 1.94 เท่ำ และ 1.62
เท่ำ ณ สิน้ปี 2561-2563 และสิน้ไตรมำส 3 ปี 2564 ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัเป็นเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้
อื่น โดยมอีตัรำส่วนของเจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่นต่อหนี้สนิรวมอยู่ทีร่้อยละ 35.11 ร้อยละ 64.01 ร้อยละ 39.44 และรอ้ยละ 
39.07 ณ สิน้ปี 2561-2563 และสิน้ไตรมำส 3 ปี 2564 ตำมล ำดบั อตัรำส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงในปี 2562 เนื่องจำก
กลุ่มบริษัทมีก ำไรสะสมที่มำกขึ้นท ำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม อตัรำส่วนดงักล่ำวเพิ่มขึ้นอีกครัง้ในปี 2563 
เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัมหีนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเพิม่ขึน้ 97.78 ลำ้นบำท ทัง้นี้ กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำส่วนหนี้สนิต่อทุนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระภำระผกูพนัเนื่องจำกหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำเป็นหนี้สนิทีไ่ม่มภีำระผกูพนั ส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2564 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง เนื่องจำกหนี้สนิของกลุ่มบรษิทัลดลง โดยเฉพำะเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
    

 16.3.4 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอำจมีผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
     ผลกระทบจำกกำรเพิม่ทุนและเสนอขำยหุน้ต่อประชำชน 

  ณ 16 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิทัมทีุนช ำระแลว้ 100.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 200 
ลำ้นหุน้ โดยมมีลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมกี ำไรสุทธติ่อหุน้ของกลุ่มบรษิทัในปี 2563 เท่ำกบั 0.26 บำทต่อ
หุน้ และหลงัจำกทีก่ลุ่มบรษิทัไดด้ ำเนินกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้จ ำนวน 72.00 ลำ้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.47 ของ
ทุนช ำระแลว้ภำยหลงัเพิม่ทุน จะท ำใหก้ลุ่มบรษิทัมทีุนช ำระแลว้จ ำนวน 136.00 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 272 ลำ้นหุน้ 
หำกพจิำรณำผลจำกกำรเพิม่ทุนดงักล่ำว (Fully Diluted) จะท ำใหก้ ำไรสุทธติ่อหุน้ (EPS) ของกลุ่มบรษิทัในปี 2563 ลดลงเหลอื 
0.19 บำทต่อหุน้ ดงันัน้ ถ้ำกลุ่มบรษิทัไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิใหม้รีำยไดเ้พิม่ขึน้จนส่งผลให้กลุ่มบรษิทัมกี ำไรเพิม่ขึน้มำเพยีง
พอทีจ่ะรองรบัจ ำนวนหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ดงักล่ำว จะท ำใหผ้ลตอบแทนต่ำงๆ ทีค่ ำนวณโดยมกีำรเปรยีบเทยีบกบัส่วนของผูถ้อืหุน้ และ
จ ำนวนหุน้ของกลุ่มบรษิทัเชน่ ก ำไรสุทธติ่อหุน้ (EPS) อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ อำจจะลดลงในอตัรำรอ้ยละ 26.47 ตำมผลของ
กำรเพิม่ทุนดงักล่ำว (Dilution Effect) ซึ่งผลกระทบดงักล่ำว ยงัไม่พจิำรณำรวมถงึส่วนเกนิมูลค่ำหุน้ทีเ่กดิจำกกำรเสนอขำยหุน้
เพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชน 

 
    ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ-19 

      ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเริม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
ไวรสัโควดิ-19 ซึ่งมกีำรแพร่ระบำดรุนแรงขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รฐับำลจงึมกีำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด โดยกำร
ประกำศใชพ้ระรำชก ำหนดบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก ฉุกเฉิน) กำรประกำศหำ้มประชำชนออกนอก
เคหสถำน (เคอรฟิ์ว) ในช่วงเวลำทีก่ ำหนด กำรสัง่ปิดสถำนที่ทีม่คีวำมเสีย่งต่อกำรแพร่ระบำดของโรค กำรประกำศใชม้ำตรกำร 
Lockdown และมำตรกำร Social Distancing เพือ่สกดักัน้กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ-19 มำตรกำรเหล่ำนี้ไดส้ง่ผลกระทบดำ้น
ลบโดยตรงกบัเศรษฐกจิภำพรวมของประเทศไทย จำกกำรทีผู่ป้ระกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิ ไดต้ำมปกต ิส่งผล
กระทบต่อเนื่องสูก่ำรจำ้งงำนของภำคเอกชน ซึง่เป็นปัจจยัหลกัทีม่ผีลต่อรำยไดแ้ละก ำลงัซือ้ของประชำกร  
       โดยในส่วนของกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ทีผ่่ำนมำภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรสัโควดิ-19 กลุ่มบรษิทั ไดร้บัผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 จำกกำรสัง่ปิดสถำนทีท่ีม่คีวำมเสีย่ง ซึ่งรวมถงึหำ้งสรรพสนิคำ้ที่
กลุ่มบรษิทั มสีำขำทีเ่ปิดท ำกำรอยู่ภำยใตแ้บรนด์ “vitaminclub” ถงึแมว้่ำซูเปอรม์ำรเ์กต็ รำ้นขำยยำ รำ้นอำหำร หรอืรำ้นสนิคำ้
อื่นทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำรงชวีติ จะไดร้บักำรยกเวน้ใหเ้ปิดบรกิำรตำมปกต ิแต่จำกกำรทีป่ระชำชนผูม้ำซื้อสนิคำ้หรอืใชบ้รกิำรของ
หำ้งสรรพสนิคำ้มจี ำนวนลดลงอย่ำงมำก ท ำใหผู้บ้รหิำรของกลุ่มบรษิทัจ ำเป็นตอ้งพจิำรณำปิดสำขำเหล่ำนี้ชัว่ครำว ในดำ้นของ
กำรจดัหำสนิค้ำของ กลุ่มบรษิทั ถึงแม้จะมกีำรประกำศพระรำชก ำหนดบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร .ก 
ฉุกเฉิน) และห้ำมประชำชนออกนอกเคหสถำน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลำที่ก ำหนด แต่กำรขนส่งสนิค้ำอุปโภคบรโิภค หรอืผู้ที่
ปฏบิตังิำนดำ้นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแพทย ์ยำ เวชภณัฑ ์เครือ่งมอืทำงกำรแพทย ์จะไดร้บักำรยกเวน้ ท ำใหผู้ผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำย
สนิคำ้หลกัของกลุ่มบรษิทั ยงัคงจดัส่งสนิคำ้ไดต้ำมปกต ินอกจำกนี้ ผูบ้รหิำรรวมถงึฝ่ำยจดัซื้อของ กลุ่มบรษิทัไดม้กีำรตดิตำม
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 อย่ำงใกล้ชดิ เพื่อประเมนิปรมิำณสนิค้ำที่จะต้องส ำรองให้เพยีงพอกบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ 
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    ทัง้นี้  ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำทำงด้ำนสุขภำพ ทัง้ยำ เวชภัณฑ์ 
ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ เครื่องมอืทำงกำรแพทย ์ทัง้ในลกัษณะของรำ้นยำคำ้ปลกี รวมทัง้ เป็นผูค้ดิคน้ และพฒันำร่วมกบัทมีวจิยั
ภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ โดยเฉพำะแบรนด์ Besuto ทีถู่กพฒันำเพื่อ
รบัมอืกบักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั ถงึแมก้ำรแพร่ระบำดของไวรสัโควดิ-19 จะส่งผลกระทบในวงกวำ้งต่อภำวะเศรษฐกจิและ
ก ำลงัซื้อของผูบ้รโิภค แต่ไม่ไดส้่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั ซึง่สำมำรถพจิำรณำไดจ้ำกรำยไดจ้ำกกำรขำย
ของกลุ่มบรษิทัทีเ่ตบิโตขึน้ จำก 906.22 ลำ้นบำท ในปี 2562 เป็น 1,064.09 ลำ้นบำท ในปี 2563 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตถงึรอ้ย
ละ 17.42 และในงวด 9 เดอืนแรก ปี 2564 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 902.69 ลำ้นบำท ซึ่งมำกกว่ำงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 
ทีม่รีำยไดจ้ำกกำรขำยอยูท่ี ่786.41 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 14.79 นอกจำกนี้ กำรแพรร่ะบำดของไวรสัโควดิ-19 
ไดเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดำ้นสุขภำพของประชำชน ใหห้นัมำใส่ใจกบักำรดูแลสุขภำพมำกขึน้ผ่ำนกำรใชผ้ลติภณัฑส์ุขภำพใน
เชงิป้องกนักำรเจบ็ป่วยทีอ่ำจเกดิขึน้ ท ำใหม้คีวำมตอ้งกำรสนิคำ้สุขภำพเพิม่ขึน้จำกในอดตี ซึง่ถอืเป็นปัจจยัทีจ่ะชว่ยส่งเสรมิกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัในอนำคต 
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16.3.5 กำรปรบัปรงุข้อมูลท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
2564 
  เพื่อประโยชน์ในกำรใหข้อ้มลูเปรยีบเทยีบแก่ผูใ้ชง้บกำรเงนิ บรษิทัฯ ไดเ้พิม่เตมิขอ้มลูส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ทีน่ ำมำเปรยีบเทยีบ และส ำหรบังวด
สำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 โดยไม่มผีลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงนิ งบก ำไรขำดทุน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ ของปี 2563 และ ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 
2564  ดงันี้ 

 
16.3.5.1 ภำษเีงนิได ้

                   ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ปี 2563 ขอ้ 21.2 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่เตมิขอ้มลูเพือ่กำรเปรยีบเทยีบ ดงันี้   
 บำท 
 งบกำรเงนิรวม 
 ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563  ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่  ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่
ก ำไรทำงบญัชกีอ่นภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 66,535,556.80  -  66,535,556.80  28,725,620.62  -  28,725,620.62 
   อตัรำภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 20%  20%  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชกีอ่นภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล -คณูอตัรำภำษ ี 24,511,426.82  (11,204,315.46)  13,307,111.36  11,229,919.81  (5,484,795.69)  5,745,124.12 
คำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี– 
จำกกำรเกดิผลแตกต่ำงชัว่ครำว (163,155.80)  -  (163,155.80)  (221,073.20)  -  (221,073.20) 
ผลกระทบทำงภำษทีีไ่มส่ำมำรถน ำมำหกัใน – 
กำรค ำนวณก ำไรเพือ่เสยีภำษ:ี            
    -รำยไดท้ีไ่มร่วมคดิภำษเีงนิได ้ (10,417,457.22)  10,417,457.22  -  (4,529,252.70)  4,529,252.70  - 
    -ขำดทุนทีม่สีทิธนิ ำมำหกัตำมกฎหมำย (86,297.08)  -  (86,297.08)  208,730.68  (208,730.68)  - 
    -คำ่ใชจ้่ำยทีห่กัไดเ้พิม่ (33,853.46)  -  (33,853.46)  -  -  - 
    -คำ่ใชจ้่ำยตอ้งหำ้ม 649,349.92  -  649,349.92  270,950.31  -  270,950.31 
    -ขำดทุนทำงภำษใีนงวด -  786,858.24  786,858.24  -  1,164,273.67  1,164,273.67 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ทีแ่สดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 14,460,013.18  -  14,460,013.18  6,959,274.90  -  6,959,274.90 
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 บำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2563  ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่  ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่
ก ำไรทำงบญัชกีอ่นภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 52,156,713.02  (151,258.60)  52,005,454.42  21,602,610.12  -  21,602,610.12 
   อตัรำภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 20%  20%  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชกีอ่นภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล -คณูอตัรำภำษ ี 10,431,342.60  (30,251.72)  10,401,090.88  4,320,522.02  -  4,320,522.02 
คำ่ใชจ้่ำย (รำยได)้ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี– 
จำกกำรเกดิผลแตกต่ำงชัว่ครำว (83,117.40)  -  (83,117.40)  (163,735.60)  -  (163,735.60) 
ผลกระทบทำงภำษทีีไ่มส่ำมำรถน ำมำหกัใน – 
กำรค ำนวณก ำไรเพือ่เสยีภำษ:ี            
    -รำยไดท้ีไ่มร่วมคดิภำษเีงนิได ้ (10,417,457.22)  30,251.72  (10,387,205.50)  (4,529,252.70)  -  (4,529,252.70) 
    -ขำดทุนทีม่สีทิธนิ ำมำหกัตำมกฎหมำย (86,297.08)  -  (86,297.08)  208,730.68  (208,730.68)  - 
    -คำ่ใชจ้่ำยทีห่กัไดเ้พิม่ (21,753.46)  -  (21,753.46)  -  -  - 
    -คำ่ใชจ้่ำยตอ้งหำ้ม 107,193.36  -  107,193.36  -  -  - 
    -ขำดทุนทำงภำษใีนงวด -  -  -  -  208,730.68  208,730.68 
คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ทีแ่สดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน (70,089.20)  -  (70,089.20)  (163,735.60)  -  (163,735.60) 
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16.3.5.2 คำ่ใชจ้่ำยตำมลกัษณะ 
 ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ ปี 2563 ขอ้ 27 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่เตมิปรบัปรุงขอ้มลูของปี 2562 ทีน่ ำมำเปรยีบเทยีบ ดงันี้ 

 บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  ส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่  ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปู (308,533.06)   (17,728,505.87)   (18,037,038.93)  -  -  - 
ซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 531,002,867.87   231,247,088.10    762,249,955.97   -  -  - 
คำ่ใชจ้่ำยพนกังำน 54,068,846.37   21,740,486.34    75,809,332.71   3,449,273.50  4,538,801.75  7,988,075.25 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำใชจ้่ำยตดับญัช ี 8,314,483.60   4,509,653.39    12,824,136.99   1,922.91  2,098.24  4,021.15 
คำ่เชำ่ส ำนกังำนและคำ่บรกิำร 27,786,181.11   8,202,837.87    35,989,018.98   849,452.61  (526,352.61)  323,100.00 
คำ่สำธำรณูปโภค -   6,406,527.26    6,406,527.26   -  13,602.06  13,602.06 
คำ่บรกิำรอื่น -   7,699,379.51    7,699,379.51   -  1,000,000.00  1,000,000.00 

 

 ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิไตรมำสที ่1 ปี 2564 ขอ้ 22 บรษิทัฯ ไดเ้พิม่เตมิปรบัปรุงขอ้มลู ดงันี้ 
 บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรบัสำมเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2564  ส ำหรบัสำมเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2564 
 ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่  ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปู 6,028,116.55   (4,955,729.96)   1,072,386.59   -  -  - 
ซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 199,640,203.20   (1,603,860.69)   198,036,342.51   -  -  - 
คำ่ใชจ้่ำยพนกังำน 23,006,903.35   79,085.20    23,085,988.55   4,267,898.84  78,870.00  4,346,768.84 
คำ่เสือ่มรำคำและค่ำใชจ้่ำยตดับญัช ี 5,689,484.31   (0.02)   5,689,484.29   374,774.74  -  374,774.74 
คำ่เชำ่ส ำนกังำนและคำ่บรกิำร 4,292,956.15   90,000.00    4,382,956.15   314,494.10  -  314,494.10 
คำ่สำธำรณูปโภค 2,039,322.94   -      2,039,322.94   43,084.80  -  43,084.80 

คำ่บรกิำรอื่น 1,793,893.71   50,500.00    1,844,393.71   212,499.99  10,500.00  222,999.99 
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 บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ส ำหรบัสำมเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2563  ส ำหรบัสำมเดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีำคม 2563 

 ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่  ตำมทีไ่ดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรบัปรุงใหม ่

กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รปู  (8,823,940.66)   17,447,767.08    8,623,826.42   -  -  - 

ซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รปู  228,206,283.91    (134.44)   228,206,149.47   -  -  - 

คำ่ใชจ้่ำยพนกังำน  21,550,857.24    81,676.56    21,632,533.80   3,755,150.93  (65,000.00)   3,690,150.93  

คำ่เสือ่มรำคำและค่ำใชจ้่ำยตดับญัช ี  6,236,579.74    (185,893.86)   6,050,685.88   286,377.02  -   286,377.02  

คำ่เชำ่ส ำนกังำนและคำ่บรกิำร  773,678.30    4,481,591.96    5,255,270.26   164,550.00  -   164,550.00  

คำ่สำธำรณูปโภค  1,795,429.15    -      1,795,429.15  107,472.51  -   107,472.51  

คำ่บรกิำรอื่น  -      1,851,585.26   1,851,585.26  -  212,499.99   212,499.99  
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ส่วนท่ี 3 
ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

 
1.  รายละเอียดของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัต่อประชำชนในครัง้นี้ เป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน) 
(“บรษิทัฯ”) จ ำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คดิเป็นร้อยละ 26.47 ของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้
ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้ โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

 
1.1 ลกัษณะส าคญัของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 

 ผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย ์ :   บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
 ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขำย :   หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 จ ำนวนหุน้ออกใหมท่ีเ่สนอขำย :   จ ำนวน 72,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 26.47 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำย
ไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้ โดยแบ่งเป็น 
(1) กำรเสนอขำยต่อประชำชนจ ำนวน 64,800,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 

23.82 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอ
ขำยในครัง้นี้  

(2) กำรเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ 
และบรษิัทย่อยจ ำนวน 7,200,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 2.65 ของ
จ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้  
ในกรณีที่มหีุ้นเหลือจำกกำรจองซื้อของกรรมกำร ผู้บรหิำร และ
พนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย หุน้ดงักล่ำวจะถูกน ำไปเสนอ
ขำยต่อประชำชนตำมขอ้ (1) ต่อไป 

 มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ :   0.50 บำท 
 รำคำเสนอขำย :   9.80 บำทต่อหุน้ 
 มลูคำ่รวมของหุน้ใหมท่ีเ่สนอขำย :   705,600,000 บำท 

 ระยะเวลำเสนอขำย : ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. ถงึ 17.00 น. ของวนัที ่25-26 และ 29 พฤศจกิำยน 
2564  

 
1.2 สดัส่วนการเสนอขายหุ้น  

กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี้เป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์โดยจดัสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดั
จ ำหน่ำยหลกัทรพัย์และไม่มกีำรเสนอขำยใหก้บัผูจ้องซื้อรำยย่อย เนื่องจำกจ ำนวนหุ้นทีเ่สนอขำยในครัง้นี้มจี ำนวน
จ ำกดั ไมเ่พยีงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ไปในวงกวำ้ง ทัง้นี้ สดัสว่นกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเป็นดงันี้ 
 

ประเภทนักลงทนุ จ านวนหุ้น 
1.2.1 เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ 40,500,000 
1.2.2 เสนอขำยต่อนกัลงทุนสถำบนั 13,500,000 
1.2.3  เสนอขำยต่อผูม้อือุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 10,800,000 
1.2.4 กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 7,200,000 

  
สดัส่วนทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนของบรษิทัฯ ตำมขอ้ 1.2.3 จะไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของจ ำนวนหุน้ทีเ่สนอขำยทัง้หมด 
และสดัส่วนทีจ่ดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนของบรษิทัฯ ตำมขอ้ 1.2.3 และ 1.2.4 รวมแลว้จะไม่เกนิรอ้ยละ 25 ของจ ำนวน
หุน้ทีเ่สนอขำยทัง้หมด หำกมหีุน้เหลอืจำกกำรจดัสรรและเสนอขำยใหแ้ก่นกัลงทุนสถำบนั ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ 
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และบรษิทัย่อย และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตำมขอ้ 1.2.2, 1.2.3 และ 1.2.4 
ดงักล่ำวข้ำงต้น ให้น ำหุ้นส่วนที่เหลือทัง้หมดไปรวมกบัหุ้นที่เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำย
หลกัทรพัยต์ำมขอ้ 1.2.1 

 
 ทัง้นี้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรเปลีย่นแปลงจ ำนวนหุน้

สำมญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนแต่ละประเภทเพือ่ใหก้ำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรขำยสงูสดุ 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์หมำยถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรอืนิตบิุคคล
ทัว่ไป ซึง่รวมถงึผูท้ีเ่ป็นหรอืเคยเป็นลกูคำ้ หรอืบุคคลทีค่ำดวำ่จะเป็นลกูคำ้ เชน่ ลกูคำ้ทีท่ ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์ลกูคำ้
ด้ำนวำณิชธนกจิ ลูกค้ำที่ท ำกำรซื้อขำยหน่วยลงทุน เป็นต้น หรอืผู้ที่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิ เช่น บรษิทัคู่ค้ำ ผู้ให้
ค ำปรกึษำทำงธุรกจิ ผูใ้หก้ำรสนบัสนุนดำ้นขอ้มลูทำงธุรกจิ และผูแ้นะน ำลกูคำ้/ธุรกจิ เป็นตน้ ทัง้ทีเ่คยตดิต่อ ทีต่ดิต่อ
อยู่ในปัจจุบนั หรอืผูท้ีค่ำดว่ำจะไดต้ดิต่อในอนำคตของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์ รวมถงึผูท้ีไ่ดเ้ขำ้ร่วมฟังกำรน ำเสนอ
ขอ้มูลของบรษิทัฯ และในกรณีที่เป็นนิตบิุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรอืผู้บรหิำร และ/หรอืพนักงำนของบุคคล
ขำ้งตน้ทีจ่องซือ้หุน้ผำ่นผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยต์ำมขอ้ 6.2  
 
ส ำหรบัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย บุคคลตำมดุลยพนิิจของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะรวมถงึ 
นักลงทุนสถำบนัทีเ่คยเป็น หรอืเป็นลูกคำ้ของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย หรอืทีผู่จ้ดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตอ้งกำรชกัชวนใหเ้ป็นลูกคำ้ในอนำคตทีจ่องซือ้หุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมขอ้ 6.2.1 ดว้ย 
 
นักลงทุนสถาบนั หมำยถงึ นกัลงทุนสถำบนัทีม่ลีกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
(ก)   ธนำคำรพำณิชย ์
(ข)  บรษิทัเงนิทุน 
(ค)  บริษัทหลักทรพัย์เพื่อเป็นทรพัย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อกำรจดักำร

โครงกำรลงทุนที่จ ัดตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ
เครดติฟองซเิอร ์

(ง)  บรษิทัเครดติฟองซเิอร ์
(จ)   บรษิทัประกนัภยั 
(ฉ)  สว่นรำชกำรและรฐัวสิำหกจิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยวธิกีำรงบประมำณ หรอืนิตบิุคคลอื่นทีม่กีฎหมำยเฉพำะจดัตัง้ขึน้ 
(ช)   ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ซ)   สถำบนักำรเงนิระหว่ำงประเทศ 
(ฌ)  กองทุนเพือ่กำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ 
(ญ)   กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร 
(ฎ)   กองทุนส ำรองเลีย้งชพี 
(ฏ)  กองทุนรวม  
(ฐ)  ผูล้งทุนต่ำงประเทศซึง่มลีกัษณะเดยีวกบัผูล้งทุนตำม (ก) ถงึ (ฏ) โดยอนุโลม 

 
ทัง้นี้ นักลงทุนสถำบนัจะต้องจองซื้อหุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยตำมทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 เท่ำนัน้ 
 
ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หมำยถงึ ผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ และ/หรอืนิตบิุคคลทีม่ลีกัษณะของ
กำรอุปกำรคุณทีส่รำ้งประโยชน์ใหแ้ก่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย อยำ่งชดัเจนทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และอนำคต ไดแ้ก่ 



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 หน้ำ 3 
 

1) ผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์ทำงกำรค้ำ เช่น เจ้ำของที่ดินส ำหรบัเช่ำ คู่สญัญำทำงกำรค้ำ ผู้จ ำหน่ำยสนิค้ำและ/หรอื
วตัถุดบิ (Supplier) ผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้ เป็นตน้ 

2) ผูท้ีส่รำ้งประโยชน์ในดำ้นอื่นๆ เช่น ดำ้นแหล่งเงนิทุน ดำ้นกำรบรหิำรงำน ดำ้นกำรตลำด ดำ้นเทคโนโลย ีเป็น
ตน้ 

3) ผูใ้หค้ ำปรกึษำ/ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินธุรกจิดำ้นต่ำงๆ เช่น ดำ้นธุรกจิ ดำ้นกำรตลำด ดำ้นบญัชกีำรเงนิ ดำ้น
กำรลงทุน ดำ้นกฎหมำยและภำษอีำกร เป็นตน้ 
 

ทัง้นี้ ให้รวมถึงบุคคลที่นิตบิุคคลตำม 1) – 3) ก ำหนดให้ใช้สทิธจิองซื้อหุ้นแทนได้ โดยบุคคลดงักล่ำวจะต้องเป็น
บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบันิตบิุคคลตำม 1) – 3) และเป็นบุคคลทีม่สี่วนร่วมในกำรสรำ้งประโยชน์แก่บรษิทัฯ เช่น 
เจำ้ของ ผูบ้รหิำร และพนักงำนของนิตบิุคคล (รวมถงึบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิกบับุคคลดงักล่ำว ไดแ้ก่ คู่สมรส 
และบุตรของบุคคลดงักล่ำว)  
 
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 13 สงิหำคม 2564 ได้มมีตอินุมตักิำรก ำหนด
ลกัษณะผู้มอีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตำมรำยละเอยีดขำ้งต้น และได้มอบหมำยให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร เป็นผูม้อี ำนำจในกำรพจิำรณำก ำหนดรำยชือ่ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ทีจ่ะไดร้บักำรจดัสรรหุน้
ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำหนด และมอบหมำยใหบ้รษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั ท ำหน้ำทีเ่ป็น
ผูดู้แลตดิตำมกำรจดัสรรหุน้ในส่วนของผูม้อีุปกำระคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำรำยชื่อของผูท้ีไ่ดร้บั
จดัสรรในสว่นนี้เขำ้ขำ่ยเป็นผูม้อีุปกำระคุณตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ อนุมตัขิำ้งตน้ 
 
ผูม้อีุปกำรคุณของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จะตอ้งจองซื้อหุน้ผ่ำนผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย
ตำมขอ้ 6.2.1 ทัง้นี้ ไม่รวมถงึ กำรจดัสรรใหแ้ก่บุคคลที่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ถูกหำ้มมใิหจ้ดัสรรหุน้หรอืจดัสรรหุน้
ใหแ้ก่บุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์และผูม้อีุปกำรคุณเกนิกว่ำอตัรำทีก่ ำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ที ่
ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ประเภทหุน้และใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้ของบรษิทัทีอ่อก
ตรำสำรทุน บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่16 ธนัวำคม 2557 (รวมถงึทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย หมำยถงึ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของ
บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน)  บรษิทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ำกดั และบรษิทั เฮลทเินส จ ำกดั 
 

1.3  สิทธิ ผลประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน 
หุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ที่เสนอขำยจ ำนวน 72,000,000 หุ้น ในครัง้นี้ มสีทิธแิละผลประโยชน์เท่ำเทยีมกบัหุน้
สำมญัเดมิของบรษิทัฯ ทุกประกำร 
 

1.4  ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 
 บรษิทัฯ จะน ำหุน้สำมญัเขำ้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ซึ่งบรษิทัฯ ไดย้ื่น

ค ำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เมือ่วนัที ่24 มถิุนำยน 2564 ใหพ้จิำรณำรบั
หุน้ของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ำกดั (มหำชน) ในฐำนะทีป่รกึษำ
ทำงกำรเงนิไดพ้จิำรณำคุณสมบตัขิองบรษิทัฯ แล้ว มคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตำมขอ้บงัคบัของ
ตลำดหลกัทรพัยฯ์ เรื่อง กำรรบัหุน้สำมญั กำรเปิดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยแ์ละกำรเพกิ
ถอนหลกัทรพัย์จดทะเบียนใน”ตลำดหลกัทรพัย์ เอ็ม เอ ไอ”  พ.ศ. 2563 บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 17 สงิหำคม 2563 
(รวมทัง้ทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ) ยกเวน้คุณสมบตัติำมขอ้ 4(3) เรื่องกำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 
รำย และตอ้งถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 25 ของทุนช ำระแลว้ โดยภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ ำหน่ำยหุน้สำมญั
ต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดัจ ำหน่ำยหลักทรพัย์ ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกรรมกำร 
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ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แลว้ จะท ำใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมเกณฑก์ำรกระจำย
หุน้รำยยอ่ยตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยต่อไป 

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 
ตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัหุ้นสำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ.  2558 
หมวด 5 กำรหำ้มผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งขำยหุน้และหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดหำ้มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ เสนอ
ขำยหุน้ต่อประชำชนน ำหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่ำจแปลงสภำพเป็นหุน้จ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 55 ของทุนทีช่ ำระ
แลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัที่หุน้ของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยภำยหลงัจำกวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบ 6 เดอืน ให้
บุคคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยดงักล่ำวสำมำรถขำยหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หำ้มขำยไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้
ทัง้หมดทีถู่กสัง่หำ้ม และเมื่อครบก ำหนด 1 ปี ใหบุ้คคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยสำมำรถขำยหุน้หรอืหลกัทรพัย์ทีถู่กสัง่หำ้ม
ขำยจ ำนวนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ได ้

 
2. ข้อจ ากดัการโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
 หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ ำนวนรวมกันไม่เกิน 

รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด กำรโอนหุน้รำยใดทีจ่ะท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถอืหุน้ของคนต่ำงดำ้วของ
บรษิทัฯ เกนิอตัรำส่วนขำ้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ได ้

 กำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลำยมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บั
โอน และไดม้กีำรส่งมอบใบหุน้ฉบบัดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัโอน กำรโอนหุน้ดงักล่ำวนัน้จะใชย้นักบับรษิทัฯ ได ้ต่อเมื่อบรษิทัฯ 
ไดร้บัค ำรอ้งขอใหล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้ และจะใชย้นักบับุคคลภำยนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่บรษิทัฯ เหน็วำ่กำรโอนหุน้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ใหบ้รษิทัฯ ลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ภำยใน 14 วนั นบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้งขอ หำกกำรโอนหุน้นัน้ไมถู่กตอ้งสมบูรณ์ ใหบ้รษิทัฯ แจง้แก่ผูย้ ืน่ค ำรอ้งขอภำยใน 7 วนั กำรโอนหุน้ทีซ่ือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 
3. ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ในครัง้นี้  พจิำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to 
Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี้  รำคำหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยหุน้ละ 9.80 บำท คดิเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 
27.63 เท่ำ ซึง่ค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563 ถงึวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 ซึง่มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 70.95 ลำ้นบำท เมื่อหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ก่อนกำรเสนอขำย
หุน้ในครัง้นี้เท่ำกบั 200 ล้ำนหุน้ จะไดก้ ำไรสุทธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.35 บำท และคดิเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น 
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกบั 37.57 เท่ำ เมื่อค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่่ำน
มำ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้เท่ำกบั 272 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) จะ
ไดก้ ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.26 บำท 
 
ทัง้นี้ อตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสทุธดิงักล่ำวค ำนวณจำกผลประกอบกำรในอดตี 4 ไตรมำสยอ้นหลงั โดยทีย่งัมไิดพ้จิำรณำ
ถงึผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
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 ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย แลว้ จะท ำใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถว้นตำมเกณฑก์ำรกระจำย
หุน้รำยยอ่ยตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด และบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหต้ลำดหลกัทรพัยฯ์ รบัหุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยต่อไป 

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 
ตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัหุ้นสำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
หมวด 5 กำรหำ้มผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งขำยหุน้และหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดหำ้มผูถ้อืหุน้ที่ถอืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ เสนอ
ขำยหุน้ต่อประชำชนน ำหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่ำจแปลงสภำพเป็นหุน้จ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 55 ของทุนทีช่ ำระ
แลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยภำยหลงัจำกวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบ 6 เดอืน ให้
บุคคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยดงักล่ำวสำมำรถขำยหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หำ้มขำยไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้
ทัง้หมดทีถู่กสัง่หำ้ม และเมื่อครบก ำหนด 1 ปี ใหบุ้คคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยสำมำรถขำยหุน้หรอืหลกัทรพัย์ทีถู่กสัง่หำ้ม
ขำยจ ำนวนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 75 ได ้

 
2. ข้อจ ำกดักำรโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 
 หุ้นของบริษัทฯ ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ ำนวนรวมกันไม่เกิน 

รอ้ยละ 49 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมด กำรโอนหุน้รำยใดทีจ่ะท ำใหอ้ตัรำส่วนกำรถอืหุน้ของคนต่ำงดำ้วของ
บรษิทัฯ เกนิอตัรำส่วนขำ้งตน้ บรษิทัฯ มสีทิธปิฏเิสธกำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ รำยนัน้ได ้

 กำรโอนหุน้ของบรษิทัฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลำยมอืชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บั
โอน และไดม้กีำรส่งมอบใบหุน้ฉบบัดงักล่ำวใหแ้ก่ผูร้บัโอน กำรโอนหุน้ดงักล่ำวนัน้จะใชย้นักบับรษิทัฯ ได ้ต่อเมื่อบรษิทัฯ 
ไดร้บัค ำรอ้งขอใหล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้ และจะใชย้นักบับุคคลภำยนอกไดเ้มื่อบรษิทัฯ ไดล้งทะเบยีนกำรโอนหุน้เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่บรษิทัฯ เหน็วำ่กำรโอนหุน้ถูกตอ้งตำมกฎหมำย ใหบ้รษิทัฯ ลงทะเบยีนกำรโอนหุน้ภำยใน 14 วนั นบัแต่
วนัทีไ่ดร้บัค ำรอ้งขอ หำกกำรโอนหุน้นัน้ไมถู่กตอ้งสมบูรณ์ ใหบ้รษิทัฯ แจง้แก่ผูย้ ืน่ค ำรอ้งขอภำยใน 7 วนั กำรโอนหุน้ทีซ่ือ้
ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 

 
3. ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 

กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมญัของบรษิัทฯ ในครัง้นี้  พจิำรณำจำกอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to 
Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี้  รำคำหุน้สำมญัทีเ่สนอขำยหุน้ละ 9.80 บำท คดิเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 
27.63 เท่ำ ซึง่ค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่่ำนมำ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563 ถงึวนัที ่30 
กนัยำยน 2564 ซึง่มกี ำไรสุทธเิท่ำกบั 70.95 ลำ้นบำท เมื่อหำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ก่อนกำรเสนอขำย
หุน้ในครัง้นี้เท่ำกบั 200 ล้ำนหุน้ จะไดก้ ำไรสุทธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.35 บำท และคดิเป็นอตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรสุทธิต่อหุ้น 
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกบั 37.57 เท่ำ เมื่อค ำนวณจำกผลประกอบกำรของบรษิทัฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่่ำน
มำ หำรดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัทีอ่อกและช ำระแลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นี้เท่ำกบั 272 ลำ้นหุน้ (Fully Diluted) จะ
ไดก้ ำไรสทุธติ่อหุน้เท่ำกบั 0.26 บำท 
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ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยต่อไป 

1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 
ตำมข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง กำรรบัหุ้นสำมญัหรอืหุ้นบุรมิสทิธิเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 
หมวด 5 กำรหำ้มผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งขำยหุน้และหลกัทรพัยภ์ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดหำ้มผูถ้อืหุน้ที่ถอืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯ เสนอ
ขำยหุน้ต่อประชำชนน ำหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่ำจแปลงสภำพเป็นหุน้จ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 55 ของทุนทีช่ ำระ
แลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยในครัง้นี้ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ โดยภำยหลงัจำกวนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ครบ 6 เดอืน ให้
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2. ข้อจ ำกดักำรโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขำย 
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 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 
 

สว่นที ่3 หน้ำ 5 
 

4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 
เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบกำรประเมนิรำคำหุน้ทีเ่สนอขำย จงึไดเ้ปรยีบเทยีบอตัรำสว่นรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธติ่อหุน้ของบรษิทั
เทยีบเคยีงทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรกด็ ีกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  ซึ่งประกอบธุรกจิ
ธุรกจิโดยกำรลงทุนในบรษิทัอื่น (Holding Company) โดยปัจจุบนัลงทุนในธุรกจิรำ้นขำยยำ และธุรกจิคดิคน้ และพฒันำ
ร่วมกบัทมีวจิยัภำยนอก รวมทัง้ว่ำจำ้งผูผ้ลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละนวตักรรมเพื่อสุขภำพ ซึง่เป็นธุรกจิทีแ่ตกต่ำง
จำกธุรกจิของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นๆ ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย จงึเปรยีบเทยีบอตัรำส่วนรำคำหุน้ต่อก ำไรสุทธิ
ต่อหุ้นของบรษิทัจดทะเบยีนทีม่ลีกัษณะกำรประกอบธุรกจิบำงส่วนที่คล้ำยคลงึกบัธุรกจิของบรษิทัฯ  2 ธุรกจิ คอื ธุรกจิ    
คำ้ปลกี และธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพ และธุรกจิจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย์ ในระยะเวลำ 3 เดอืน ตัง้แต่
วนัที ่17 สงิหำคม 2564 ถงึวนัที ่16 พฤศจกิำยน 2564 โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

บริษทั ลกัษณะการประกอบรุกิจ 

ตลาดรองท่ี

จดทะเบียน/

หมวดธรุกิจ 

ราคา

เฉล่ีย           

(บาท) 1/ 

P/E                  

(เท่า) 

บรษิทั เคแอนดเ์ค 
ซุปเปอรส์โตร ์เซำทเ์ทริน์ 
จ ำกดั (มหำชน) (KK) 

ธุรกจิคำ้ปลกีและคำ้ส่งสนิคำ้อุปโภคบรโิภค mai / 
บรกิำร 

4.02 31.71 

บรษิทั ธนพริยิะ จ ำกดั 
(มหำชน) (TNP) 

ธุรกจิคำ้ปลกีและคำ้ส่งสนิคำ้อุปโภคบรโิภค
ภำยใตช้ือ่ "ธนพริยิะ" 

mai / 
บรกิำร 

5.62 25.57 

บรษิทั อนิเตอร ์ฟำรม์ำ 
จ ำกดั (มหำชน) (IP) 

ธุรกจิพฒันำ คดิคน้ และจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
สุขภำพและนวตักรรมควำมงำมส ำหรบัคน 
และผลติภณัฑส์ุขภำพส ำหรบัสตัวเ์ลีย้งและ 
ปศุสตัว ์

mai / 
สนิคำ้อุปโภค
บรโิภค 

21.76 96.97 

บรษิทั เซนตเ์มด จ ำกดั 
(มหำชน) (SMD) 

ธุรกจิตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์และ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ โดยน ำเข้ำจำก
ผู้ผลิตต่ำงประเทศ เพื่อจดัจ ำหน่ำยให้แก่
สถำนพยำบำลในประเทศและบุคคลทัว่ไป 

mai / 
สนิคำ้อุปโภค
บรโิภค 

14.51 23.52 

บรษิทั เทคโนเมดคิลั 
จ ำกดั (มหำชน) (TM) 

ธุรกจิตวัแทนจ ำหน่ำยเครื่องมอืแพทย์และ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ เพื่ อจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ให้กับสถำนพยำบำลชัน้น ำใน
ปร ะ เทศ  โ ดย ได้ รับ ก ำ รแต่ ง ตั ้ง เ ป็ น 
Exclusive Distributor จำกผูผ้ลติชัน้น ำจำก
ต่ำงประเทศรวมถงึประเทศไทย 

mai / 
สนิคำ้อุปโภค
บรโิภค 

3.56 46.00 

บรษิทั วนิเนอรย์ี ่เมดคิอล 
จ ำกดั (มหำชน) 
(WINMED) 

ธุรกิจน ำเข้ำ และจ ำหน่ำยเครื่อง และชุด
อุปกรณ์ ส ำหรบักำรเกบ็ กำรตรวจวเิครำะห ์
วนิิจฉยั และกำรบ ำบดัรกัษำทำงกำรแพทย ์

mai / 
สนิคำ้อุปโภค
บรโิภค 

6.30 49.12 

 ทีม่ำ: www.setsmart 
หมำยเหตุ: 1/เป็นรำคำหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนกั ค ำนวณโดยใชม้ลูคำ่กำรซือ้ขำยหำรดว้ยปรมิำณกำรซือ้ขำย 
 

5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 
 -ไมม่-ี 
 

http://www.setsmart/
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5. ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 
 -ไมม่-ี 
 

http://www.setsmart/












































บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1 

 

1.   รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ 
 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

ผูช้่วยศำสตรำจำรยเ์ภสชักรหญงิ
อภฤิด ีเหมะจุฑำ 
ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรอสิระ 
 

65 
 

ปรญิญำโท เภสชัศำสตร ์
Temple University 
 
ปรญิญำตร ีเภสชัศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่170/2020 
 

– – เม.ย. 2563  – 
ปัจจุบนั 

ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรอสิระ 
 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์  เวช
ส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ธ.ค. 2561 –  
เม.ย. 2563 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

ก.พ. 2557  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บจก. โคโคนิลล่ำ ธุ รกิ จค้ ำย ำ  ย ำรัก ษ ำโรค 
เภ สั ช ภั ณ ฑ์  เค มี ภั ณ ฑ ์
เครื่องมือเครื่องมือเครื่องใช้
ท ำงกำรแพทย์  (จ ำห น่ ำย
อำหำรเสริมที่เกี่ยวกับระบบ
ประสำทใหก้บัคลนิิกแพทย)์ 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม้ประภสัสร 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

63 
 

เนตบิณัฑติ 
ส ำนกัอบรมศกึษำกฎหมำย 
แหง่เนตบิณัฑติยสภำ 
 
ปรญิญำตร ีนิตศิำสตร ์
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่172/2020 

– – เม.ย. 2563 – 
ปัจจุบนั 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์  เวช
ส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

 2550 – 2561 ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยงำน
กฎหมำยและบรหิำรงำน
กฎหมำย 

บมจ. ธนำคำรยโูอบ ี ธนำคำรพำณิชย ์

นำงมำรยำท ธรีโตมร 
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

52 
 

ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
สำขำ กำรบญัช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่172/2020 

– – เม.ย. 2563 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์  เวช
ส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 
 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2548 – ปัจจุบนั ประธำนเจำ้หน้ำที ่
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 
 

บจก. เอน็ทแีอสเซท็  
(ไทยแลนด)์ 

ที่ ปรึกษำและให้ ค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน ด้ำน
พำณิชย ์และอุตสำหกรรม 

นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ ์
กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

47 
 

ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
Wichita State University 
 
ปรญิญำตร ีสถติปิระยุกต์ 
สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่172/2020 

– – เม.ย. 2563 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์  เวช
ส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

2546 – ปัจจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกจิ บจก. คอฟฟ่ี คอนเซป็ต ์รี
เทล 

ธุ รกิ จจ ำห น่ ำย ช ำ  ก ำแฟ 
อำหำร เครื่องดื่ ม  ขนมอบ 
คุกกี้และเครื่องบริโภคอื่นๆ 
ประกอบกจิกำรสัง่เขำ้อุปกรณ์
กำรท ำกำแฟเพื่อจ ำหน่ำยใน
ประเทศ  ป ระกอบกิจก ำร
น ำเข้ำอุปกรณ์กำรท ำกำแฟ
เพือ่จ ำหน่ำยในประเทศ 

เภสชักรหญงิมทัยำ พนัธุกำนนท ์
กรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรบรหิำร 
 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม) 

63 
 

ปรญิญำโท เภสชัศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
ปรญิญำตร ีเภสชัศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

58.69 มำรดำของ
เภสชักรศุภกร 
พนัธุกำนนท ์

ธ.ค. 2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
และประธำนกรรมกำรบรหิำร 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์  เวช
ส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่170/2020 

อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

2552 – ปัจจุบนั กรรมกำร บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

ธ.ค.  2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บจก. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ต.ค. 2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บจก. สริริว ี ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและให้เช่ำ
หอ้งพกั 

เม.ย. 2548 –  
ก.ย. 2564 

กรรมกำร บจก. ฟำรม์ำซ ีเน็ทเวอรค์ จ ำหน่ำยเวชภัณฑ์ เครื่องชู
ก ำ ลั ง  อ ำ ห ำ ร เส ริ ม  ( จ ด
ทะเบยีนเลกิกจิกำรเมื่อวนัที ่7 
ก .ย . 2564 และส ำ เร็จก ำร
ช ำระบัญชีเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 
2564) 

ก.ค. 2562 –  
ก.ค. 2564 

กรรมกำร บจก. อิม่อุ่น ฟู้ดแอนด์
เซอรว์สิ 

ธุรกิจให้บรกิำรด้ำนอำหำรใน
ภตัตำคำรหรอืรำ้นอำหำร 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

เภสชักรรอ้ยเอกธชัพล  
ชลวฒันสกุล 
กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
และรกัษำกำรประธำนเจำ้หน้ำที่
ฝ่ำยพฒันำธุรกจิ 
และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำย IT 
 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม) 

43 
 

ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
 
ปรญิญำตร ีเภสชัศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่170/2020 

2.00 - ธ.ค. 2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
และรกัษำกำรประธำน
เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยพฒันำธุรกจิ 
และรกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำย IT 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์  เวช
ส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ธ.ค. 2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

ธ.ค. 2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บจ. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ีค. 2558 –  
ม.ิย. 2561 

 
 

กรรมกำร บจ. ฟำรแ์มกซ ์รเีทล 
(ปัจจุบนัคอื บจ. เฮลทเินส) 

ร้ ำ น ข ำย ย ำ  จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 
 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

เภสชักรศุภกร พนัธุกำนนท ์
กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย
ปฏบิตักิำร 
 
(กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม) 
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ปรญิญำตร ีเภสชัศำสตร ์
มหำวทิยำลยัมหดิล 
 
หลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่172/2020 
 

32.78 บุตรของ 
เภสชักรหญงิ 
มทัยำ  
พนัธุกำนนท ์

ธ.ค. 2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำที ่
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์  เวช
ส ำอำง ผลติภณัฑ์อำหำรเสรมิ 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

2554 – ปัจจุบนั กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำที ่
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 

บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

ธ.ค. 2561 – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บจก. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ต.ค. 2561  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บจก. สริริว ี ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและให้เช่ำ
หอ้งพกั 

ก.พ. 2554  – 
ปัจจุบนั 

กรรมกำร บจก. ไลฟิกซ ์ ธุ รกิจค้ ำย ำรักษ ำโรคและ
ป้องกันโรค เครื่องเวชภัณฑ์ 
(ไม่ไดด้ ำเนินธุรกจิ อยุ่ระหว่ำง
พจิำรณปิดกจิกำร)  

ก.ค. 2562  –  
ก.ค. 2564 

กรรมกำร บจก. อิม่อุ่น ฟู้ดแอนด์
เซอรว์สิ 

ธุรกิจให้บรกิำรด้ำนอำหำรใน
ภตัตำคำรหรอืรำ้นอำหำร 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงอำรยำ ตนัธนสนิ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

51 
 

ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
สำขำ กำรเงนิ 
Cleveland State University 
 
ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
สำขำ บรหิำรธุรกจิ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูร e-learning CFO’s Refresh Course 
(English Version) (มถิุนำยน 2564) 
 
หลกัสตูร e-learning CFO’s Orientation 
Course (English Version) (ธนัวำคม 2563) 
 
หลกัสตูร Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ที ่109/2563 
 
หลกัสตูร CFO Focus On Financial 
Reporting รุน่ที ่7/2561 

– - 
 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ  เ ว ช ภั ณ ฑ ์      
เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บจก. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ค. 2559 –  
ธ.ค. 2561 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บจก. ภคนิภวตั ดจิทิลั ธุรกจิขำยสง่เครือ่งส ำอำง 

ม.ค. 2554 –  
ธ.ค. 2558 

ผูจ้ดักำรแผนกบญัชแีละกำรเงนิ บจก. ภคนิภวตั ธุ ร กิ จ จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ แ ล ะ
เวชภัณฑ์ต่ำงๆ และให้เช่ำ
อำคำร – คำ้ปลกี,คำ้สง่ 
 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี

43 
 

ปรญิญำตร ีบญัช ี
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
 

– – ม.ิย. 2563 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ  เ ว ช ภั ณ ฑ ์      
เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ิย. 2563 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

ม.ิย. 2563 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัช ี บจก. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

2560 – 2562 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี บมจ. บ-ี52 แคปปิตอล 1) ธุรกิจจัดจ ำห น่ำยสินค้ำ
อุ ป โภ ค -บ ริโภ ค  โดยก ำร
เชื่อมโยงเครอืขำ่ย Consumer 
Products Distribution 
Network จำกทัว่ทุกจงัหวดัใน
ประเทศไทยเขำ้ไวด้ว้ยกนั 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

        2 )  ธุ ร กิ จ พ ำ ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce 
business) ซึ่งรวมถึงกำรซื้อ
ขำยสนิคำ้และบรกิำรออนไลน์
ภ ำ ย ใ ต้  e-paltform ชื่ อ 
abcpoint และกำรให้บริกำร
เป็ น ตัว แทนช ำ ระ เงิน  (e-
Payment collection service) 
ผ่ ำ น  WeChat Pay แ ล ะ 
Alipay และ  
3 )  ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ
อสงัหำรมิทรพัย ์

2554 – 2560  ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัช ี บจก. ทจีดี ีออโตเมตกิ ดอรส์ ธุ รกิจผลิตประตู  ห น้ ำต่ ำง 
กรอบประตู หน้ำต่ำง ประตู
ใ ห ญ่  แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
คลำ้ยกนั 

นำงสำวทำทมิ ประกตินนทกำร 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ 

50 
 

ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

– – ต.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ  เ ว ช ภั ณ ฑ ์      
เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

     2554 – ปัจจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

ต.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงนิ บจก. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

นำงสำวบุษกร อ ำพนัขำว
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล 

50 
 

ปรญิญำตร ีรฐัศำสตร ์
สำขำ บรหิำรรฐักจิ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

– – ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ  เ ว ช ภั ณ ฑ ์      
เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 
 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

     ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำบุคคล บจก. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ก.ย. 2560 –  
ธ.ค. 2561 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล บจก. พเีคพดีบับลวิ แอสเสท 
กรุ๊ป  

ธุรกจิลงทุนในบรษิทัอื่น 

เม.ย. 2557 –  
ส.ค.2560  

ผูจ้ดักำรแผนกทรพัยำกรบุคคล บจก. เอสจที ีเซอรว์สิ 
(ประเทศไทย) 

ธุรกจิขำยส่งปุ๋ ยและเคมภีณัฑ์
ทำงกำรเกษตร 

เภสชักรภณธทั ทองสกุมำก 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำรสำขำ 

33 
 

ปรญิญำตร ีเภสชัศำสตร ์
มหำวทิยำลยัมหดิล 

– – ต.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ  เ ว ช ภั ณ ฑ ์      
เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 
 
 

ม.ค. 2553 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

เภสชักรหญงิภทัรวรรณ  
ศริพิงษ์วไิล 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสง่เสรมิกำรตลำด
และสง่เสรมิกำรขำย 

44 
 

ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์
 
ปรญิญำตร ีเภสชัศำสตร ์
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

– – ต.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสง่เสรมิ
กำรตลำดและสง่เสรมิกำรขำย 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ  เ ว ช ภั ณ ฑ ์      
เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ีค. 2558 –  
ก.ย. 2562 

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยสง่เสรมิ
กำรตลำดและสง่เสรมิกำรขำย 

บจ. ฟำรแ์มกซ ์รเีทล 
(ปัจจุบนัคอื บจ. เฮลทเินส) 

ร้ ำ น ข ำย ย ำ  จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

* หมำยเหตุ : รวมกำรถอืหุน้ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13 

 

2.   รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทัฯ 
 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

นำงอำรยำ ตนัธนสนิ 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

51 
 

ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
สำขำ กำรเงนิ 
Cleveland State University 
 
ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
สำขำ บรหิำรธุรกจิ 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
หลกัสตูร e-learning CFO’s Refresh Course 
(English Version) (มถิุนำยน 2564) 
 
หลกัสตูร e-learning CFO’s Orientation 
Course (English Version) (ธนัวำคม 2563) 
 
หลกัสตูร Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ที ่109/2563 
 
หลกัสตูร CFO Focus On Financial 
Reporting รุน่ที ่7/2561 

– - 
 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ 
และเลขำนุกำรบรษิทัฯ 

บมจ. เฮลทล์ดี ธุ ร กิ จ ล งทุ น ใน บ ริษั ท อื่ น 
( Holding Company)  ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ รกิจร้ำนขำยยำ 
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ  เ ว ช ภั ณ ฑ ์      
เวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำร
เสรมิ อุปกรณ์กำรแพทย์ และ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ 
และคดิค้น และพฒันำร่วมกบั
ทีม วิจัยภ ำยนอก  รวมทั ้ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลติ เพื่อจดัจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บจก. ไอแคร ์เฮลท ์ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จ ำหน่ำยยำ 
เ ว ช ภั ณ ฑ์  เ ว ช ส ำ อ ำ ง 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม 
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ รแพ ท ย์  แ ล ะ
ผลติภณัฑเ์พือ่สขุภำพต่ำงๆ 

ม.ค. 2562 – 
ปัจจุบนั 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บจก. เฮลทเินส คิดค้น และพฒันำร่วมกับทีม
วิจัยภำยนอก รวมทัง้ว่ำจ้ำง
ผู้ ผ ลิ ต  เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภณัฑ์และนวตักรรมเพื่อ
สขุภำพ 

ม.ค. 2559 –  
ธ.ค. 2561 

ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกำรเงนิ บจก. ภคนิภวตั ดจิทิลั ธุรกจิขำยสง่เครือ่งส ำอำง 
 
 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 14 

 

ช่ือ–สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
สดัส่วนการถอื
หุ้นในบริษทัฯ 
(30/9/2564)* 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั ประเภทธรุกิจ 

     ม.ค. 2554 –  
ธ.ค. 2558 

ผูจ้ดักำรแผนกบญัชแีละกำรเงนิ บจก. ภคนิภวตั ธุ ร กิ จ จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ แ ล ะ
เวชภัณฑ์ต่ำงๆ และให้เช่ำ
อำคำร – คำ้ปลกี,คำ้สง่ 

 
หน้าท่ีความรบัผิดชอบเลขานุการบริษทัฯ 

1. จดัท ำและเกบ็รกัษำทะเบยีนกรรมกำรบรษิทั หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ รำยงำนกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้ 

2. จดัท ำระบบกำรเกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแสดงขอ้มลูดงัต่อไปนี้ รวมทัง้ดูแลใหม้กีำรเกบ็รกัษำเอกสำรหรอืหลกัฐำนดงักล่ำวใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสำมำรถตรวจสอบได้
ในระยะเวลำไมน้่อยกวำ่ 5 ปี นบัแต่วนัทีม่กีำรจดัท ำเอกสำรหรอืขอ้มลูดงักล่ำว 

 (1) ขอ้มลูประกอบกำรขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 (2) งบกำรเงนิและรำยงำนเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั หรอืรำยงำนอื่นใดทีต่อ้งเปิดเผยตำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด 
 (3) ควำมเหน็ของบรษิทัเมือ่ผูท้ ำค ำเสนอซือ้หุน้ของบรษิทัจำกผูถ้อืหุน้เป็นกำรทัว่ไป 
 (4) ขอ้มลูหรอืรำยงำนอื่นใดเกีย่วกบักจิกำรทีบ่รษิทัจดัท ำขึน้เพือ่เผยแพรต่่อผูถ้อืหุน้หรอืประชำชนทัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 
  กำรเกบ็รกัษำเอกสำรและหลกัฐำนขำ้งตน้ ใหห้มำยควำมรวมถงึกำรเกบ็รกัษำดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์หรอืเกบ็ทีส่ำมำรถเรยีดดไูดโ้ดยไมม่กีำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำมระบบอื่น 
3. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรบรษิทัหรอืผูบ้รหิำร และจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีซึง่จดัท ำโดยกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทัและ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรำยงำนนัน้ 

4. ใหค้ ำแนะน ำเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้กฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัต่ำง ๆ ของบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัตอ้งกำรทรำบ รวมถงึรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงขอ้ก ำหนด และกฎหมำยทีม่นียัส ำคญัให้
คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

5. จดักำรประชุมผูถ้อืหุน้และกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และขอ้พงึปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
6. บนัทกึรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั รวมทัง้ตดิตำมใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 
7. ดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นทีร่บัผดิชอบต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
8. ดูแลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรด ำเนินกำรอื่นใดใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด และ/หรอืตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บรษิทั 

9. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 15 

 

4.   รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคมุของบริษทัฯ ในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

รายช่ือ ต าแหน่งในบริษทัฯ 
ต าแหน่งในบริษทัท่ีเก่ียวข้อง 

1 2 3 4 5 
ผศ.ภญ.อภฤิด ีเหมะจุฑำ C /     
นำงสำวอมัไพวรรณ ลิม้ประภสัสร /, AC      
นำยธนำศกัดิ ์กุลรตันรกัษ์ /, AC   M   
นำงมำรยำท ธรีโตมร /, AC     / 

ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ /, //    /  
ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล /, //, M      
ภก.ศุกภร พนัธุกำนนท ์ /, //, M   /  /  
นำงอำรยำ ตนัธนสนิ /, //, M      
นำงสำวจรยิำ ขวญัเจรญิ M      
นำงสำวบุษกร อ ำพนัขำว M      
ภญ.ภทัรวรรณ ศริพิงษ์วไิล M      
ภก.ภณธทั ทองสกุมำก M      
หมำยเหตุ : C   =   ประธำนกรรมกำร /   =   กรรมกำร //   =   กรรมกำรบรหิำร 

 
บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง : 
1. บรษิทั โคโคนิลล่ำ จ ำกดั   
2. บรษิทั ไลฟิกซ ์จ ำกดั   
3. บรษิทั คอฟฟ่ี คอนเซบ็ต ์รเีทล จ ำกดั   
4. บรษิทั สริริว ีจ ำกดั   
5. บรษิทั เอน็ทแีอสเซท็ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั   

 



บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

 เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 1 
 

รายละเอียดกรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายช่ือกรรมการ บริษทั ไอแคร ์เฮลท ์จ ากดั บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั 
1. ภญ.มทัยำ พนัธุกำนนท ์ /, AD /, AD 
2. ภก.ศุภกร พนัธุกำนนท ์ /, AD /, AD 
3. ภก.ร.อ.ธชัพล ชลวฒันสกุล /, AD, CEO /, AD, CEO 

หมำยเหตุ :  / = กรรมกำร AD = กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม CEO = ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 



 บรษิทั เฮลทล์ดี จ ำกดั (มหำชน) 

 
เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 1 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ  

 

หวัข้อ รายละเอียด 

ผูต้รวจสอบภำยใน  บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั และบรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั 
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน นำงสำววรรณวมิล  จองสรุยีภำส 
คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ - ปรญิญำโท ทำงบรหิำรธุรกจิส ำหรบันกับรหิำร คณะบรหิำรธุรกจิ 2563  

สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ 
- ปรญิญำตร ี หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  สำขำกำรบญัช ี2549 มหำวทิยำลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ประสบกำรณ์ท ำงำน 2556 - ปัจจุบนั :  กรรมกำรบรหิำร , บรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั      
2549 - ปัจจุบนั :  รองประธำน ฝ่ำยปฏบิตักิำร, กลุ่มบรษิทัพแีอนดแ์อล (บรษิทั พแีอนดแ์อล  

คอรป์อเรชัน่จ ำกดั และบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั) 
กำรฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง - วุฒบิตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภำ

วชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
- ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (CPIAT) : สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน

แหง่ประเทศไทย (สตท.) 
- โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภำยในรบัอนุญำตสำกล 

(Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) : จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
- How to Setting Modern Audit Plan By Audit Criteria สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่ง

ประเทศไทย (IIAT) 
- กำรตรวจสอบและขอ้ควรพจิำรณำในกำรตรวจสอบเมื่อกจิกำรใชค้อมพวิเตอรป์ระมวลผล

ขอ้มลู รุน่ที ่2/2561 สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์(TFAC) 
- กำรตรวจสอบภำยในแบบบูรณำกำร (Integrated Audit) 1/2561 สภำวชิำชพีบญัช ีในพระ

บรมรำชปูถมัภ ์(TFAC) 
- หลักสูตรประกำศนียบัตร Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 

สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ์ 
- “Fraud Audit and Caution for Auditor” สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
- “COSO 2014” สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย 
- COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน (ADVANCED COURSE) รุน่ที ่2/61 

สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์(TFAC) 
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ - ปฏบิตังิำนและควบคุมงำนตรวจสอบในส ำนกังำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 

- ประสำนงำนกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- จดัท ำ Audit Plan ในสำยงำนทีร่บัผดิชอบ 
- จดัท ำหรอืสอบทำน Audit Program ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 
- สอบทำนควำมเพยีงพอ ครบถว้นของหลกัฐำนทีอ่ำ้งองิในรำยงำน 
- จดัท ำหรอืสอบทำนรำ่งรำยงำนกำรตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 
- ปฏิบัติงำนอื่นที่ เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบภำยใน ตำมที่ได้ร ับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 



 

 
บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)   และบริษัทย่อย 

งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนำคม  2564 

และ 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) 

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ

หุ้นรวม งบก าไรขาดทุนรวม งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึง

ผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตาม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตกำรสอบทำน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน 

ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถาม

บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี  และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ  และวิธีการสอบ

ทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี  ท าให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึง

ไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ

บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

    (นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 
ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2564 



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว) /แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 19,732,166.77           34,845,848.67          2,579,529.90        908,260.23               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.1 4,975.00                    35,650.00                 1,389,276.41        1,361,664.46            
- กิจการอ่ืน 4 9,815,479.17             13,472,427.09          19,675.89             44,623.71                 

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 5 130,464,330.33         130,959,940.70        -                       -                            
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 8,345,345.38             6,208,578.20            7,917,453.05        5,853,808.82            

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 168,362,296.65         185,522,444.66        11,905,935.25      8,168,357.22            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                            114,276,287.18    115,382,106.25        
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 8 74,049,080.85           75,578,326.57          2,704,670.53        2,670,681.39            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 10 113,288,093.24         117,159,286.89        5,130,382.83        5,411,243.20            
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 9 7,618,597.35             7,342,753.19            253,939.85           254,663.35               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.3 1,181,378.36             1,131,936.16            270,418.60           246,853.00               
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 1,774,563.00             1,774,563.00            484,650.00           484,650.00               
เงินมดัจ า - กิจการอ่ืน 9,716,890.94             9,080,831.25            7,800.00               7,800.00                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 395,513.75                231,579.37               395,513.75           231,579.37               
อ่ืนๆ 374,791.78                374,791.78               -                       -                            
          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 208,398,909.27         212,674,068.21        123,523,662.74    124,689,576.56        

รวมสินทรัพย์ 376,761,205.92         398,196,512.87        135,429,597.99    132,857,933.78        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

- 1 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทังบการเงินรวม



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว) /แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 33,209,544.22           24,000,000.00          -                       -                            

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.3 186,370.64                175,050.08               17,265.84             761,102.80               

- กิจการอ่ืน 13 84,312,605.22           107,572,500.42        3,291,488.36        3,113,640.37            

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี11 11,666,739.16           11,297,917.09          1,081,857.58        1,070,017.84            

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 5,732,484.12             5,828,457.12            -                       -                            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.4 -                            -                            5,062,773.98        -                            
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 11,420,149.79           8,499,679.55            -                       -                            
อ่ืนๆ 14 3,010,942.82             9,464,318.60            1,614,225.56        3,781,578.05            
          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 149,538,835.97         166,837,922.86        11,067,611.32      8,726,339.06            

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 11 94,398,561.63           97,783,470.60          4,184,505.37        4,459,450.38            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 15 2,067,496.64             3,470,984.20            -                       -                            
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน16 4,217,853.05             3,970,642.04            1,352,093.00        1,234,265.00            
เงินมดัจ าและเงินประกนัพนกังาน 1,182,500.00             1,164,500.00            3,000.00               2,500.00                   

          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 101,866,411.32         106,389,596.84        5,539,598.37        5,696,215.38            
                    รวมหน้ีสิน 251,405,247.29         273,227,519.70        16,607,209.69      14,422,554.44          

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      

- 2 -

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

              (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           



หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว) /แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น 

ทนุจดทะเบียน มลูคา่หุ้นละ  0.50 บาท - หุ้นสามญั 272,000,000 หุ้น 136,000,000.00         136,000,000.00        136,000,000.00    136,000,000.00        

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ -  หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น 100,000,000.00         100,000,000.00        100,000,000.00    100,000,000.00        
ก าไร(ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้

     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 3,956,542.43             3,034,773.46            3,956,542.43        3,034,773.46            

     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 6,500,000.00             5,720,073.95            -                       -                            
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 8,365,587.10             9,680,316.66            14,865,845.87      15,400,605.88          

รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6,533,829.10             6,533,829.10            -                       -                            
                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 125,355,958.63         124,968,993.17        118,822,388.30    118,435,379.34        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 376,761,205.92         398,196,512.87        135,429,597.99    132,857,933.78        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

- 3 -

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

              (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           
ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

รวม
ทนุท่ีออก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
และ ของ ผูถื้อหุ้น       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 80,000,000.00    -                        -                      21,559,835.72      6,533,829.10        6,533,829.10        108,093,664.82     108,093,664.82   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                        -                      22,874,660.69      -                       -                        22,874,660.69       22,874,660.69     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 80,000,000.00    -                        -                      44,434,496.41      6,533,829.10        6,533,829.10        130,968,325.51     130,968,325.51   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2564 100,000,000.00  3,034,773.46        5,720,073.95      9,680,316.66        6,533,829.10        6,533,829.10        124,968,993.17     124,968,993.17   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ารองตามกฎหมาย 19 -                      921,768.97           779,926.05         (1,701,695.02)       -                       -                        -                         -                       
ปันผลจ่าย 20 -                      -                        -                      (14,000,043.50)     -                       -                        (14,000,043.50)      (14,000,043.50)    
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                        -                      14,387,008.96      -                       -                        14,387,008.96       14,387,008.96     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 100,000,000.00  3,956,542.43        6,500,000.00      8,365,587.10        6,533,829.10        6,533,829.10        125,355,958.63     125,355,958.63   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย

- 4 -

งบการเงินรวม

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                          ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ     
(นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)        

 ส่วนเกินทนุจาก
การรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย

ส่วนของบริษทัฯ

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้
และ ส ารองเป็น       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 80,000,000.00      -                    21,559,835.72      101,559,835.72     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                    22,874,660.69      22,874,660.69       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 80,000,000.00      -                    44,434,496.41      124,434,496.41     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2564 100,000,000.00    3,034,773.46     15,400,605.88      118,435,379.34     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อ
     ส ารองตามกฎหมาย 19 -                       921,768.97        (921,768.97)         -                        
     ปันผลจ่าย 20 -                       -                    (14,000,000.00)     (14,000,000.00)      
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                    14,387,008.96      14,387,008.96       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 100,000,000.00    3,956,542.43     14,865,845.87      118,822,388.30     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศภุกร  พนัธุกานนท)์           

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายธชัพล ชลวฒันสกลุ)
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงินเฉพาะบริษทั



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 255,780,641.15         305,914,796.39       -                           -                           
รายไดค้า่บริหารจดัการ -                            -                           6,933,476.24           6,358,422.47           

รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ -                            62,003.08                -                           -                           
อ่ืนๆ 2,944,240.41             2,779,931.37           42,836.57                28,200.00                

         รวมรายได้ 258,724,881.56         308,756,730.84       6,976,312.81           6,386,622.47           

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทนุขาย 198,812,288.07         237,030,224.57       -                           -                           
ตน้ทนุคา่บริหารจดัการ -                            -                           3,165,362.65           2,000,565.42           
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 27,130,813.98           30,057,557.62         -                           -                           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 13,838,348.51           11,048,897.86         2,356,375.52           2,593,690.94           

ตน้ทนุทางการเงิน 1,467,384.28             1,972,592.24           122,768.71              71,324.62                
          รวมคา่ใชจ่้าย 241,248,834.84         280,109,272.29       5,644,506.88           4,665,580.98           

ส่วนแบง่ก าไร จากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                           13,031,637.43         21,461,796.75         

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17,476,046.72           28,647,458.55         14,363,443.36         23,182,838.24         

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17.2 3,089,037.76             5,772,797.86           (23,565.60)               308,177.55              
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 14,387,008.96           22,874,660.69         14,387,008.96         22,874,660.69         

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 14,387,008.96           22,874,660.69         14,387,008.96         22,874,660.69         
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                            -                           -                           -                           

14,387,008.96           22,874,660.69         14,387,008.96         22,874,660.69         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      
        (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

- 6 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 14,387,008.96          22,874,660.69            14,387,008.96         22,874,660.69       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                              -                           -                         

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 14,387,008.96 22,874,660.69 14,387,008.96 22,874,660.69

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 14,387,008.96 22,874,660.69 14,387,008.96 22,874,660.69

14,387,008.96 22,874,660.69 14,387,008.96 22,874,660.69

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  (บาท) 0.07                          0.14                            0.07                         0.14                       
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 200,000,000.00        160,000,000.00          200,000,000.00       160,000,000.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)       



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

14,387,008.96          22,874,660.69 14,387,008.96          22,874,660.69           

รายการปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้

    เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคา 1,770,755.90            1,542,353.06            79,590.86                 2,395.97                    

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,655,081.38            4,476,245.11            280,860.37               283,981.05                

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 263,647.03               217,981.57               14,323.50                 -                             

(ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 24,022.94                 -                           -                           -                             

(ก าไร)จากการยกเลิกสญัญาเช่า (39,150.92)                -                           -                           -                             
ขาดทนุจากสินคา้สูญหายและเส่ือมสภาพ 57,200.39                 603,274.81               -                           -                             

คา่ใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 247,211.00               203,946.01               117,828.00               103,896.00                

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย -                            -                           (13,031,637.43)        (21,461,796.75)          

ดอกเบ้ียรับ -                            (62,003.08)               -                           -                             

ดอกเบ้ียจ่าย 1,467,384.28            1,972,592.24            122,768.71               71,324.62                  

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 3,089,037.76            5,772,797.86            (23,565.60)               308,177.55                

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 24,922,198.72          37,601,848.27 1,947,177.37            2,182,639.13             

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,687,622.92            (1,117,785.39)          (2,664.13)                 (967,044.37)               

สินคา้คงเหลือ 438,409.98               8,420,780.09            -                           -                             

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (2,136,767.18)           1,266,481.54            (2,063,644.23)          (2,166.11)                   

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (636,059.69)              (108,719.60)             -                           -                             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (23,248,574.64)         402,180.64               (565,988.97)             (106,410.45)               

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (6,453,376.79)           82,481.85                 (2,167,352.49)          166,986.03                

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 18,000.00                 181,000.00               500.00                      1,500.00                    

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน (3,408,546.68)           46,728,267.40          (2,851,972.45)          1,275,504.23             

ภาษีเงินได้ (381,944.10)              39,671.22                 (163,934.38)             (163,934.38)               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (3,790,490.78)           46,767,938.62          (3,015,906.83)          1,111,569.85             
/..2

งบการเงินรวม

บริษทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย
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บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ก าไร(ขาดทนุ) ส าหรับงวด

ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564

งบกระแสเงนิสด



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (693,628.42)              (1,372,579.42)          (113,580.00)             (3,600.00)                   

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13,084.11                 -                           -                           -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (124,479.00)              (168,000.00)             (13,600.00)               -                             

เงินสดรับดอกเบ้ีย -                            62,003.08 -                           -                             

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (805,023.31)              (1,478,576.34)          (127,180.00)             (3,600.00)                   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและ 9,107,399.70            (18,138,112.26)        -                           -                             

-เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                            -                           -                           -                             

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                            -                           5,000,000.00            -                             

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,499,460.56)           (3,032,638.43)          -                           -                             

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2,760,823.69)           (3,295,909.60)          (263,105.27)             (251,775.38)               

เงินปันผลรับ -                            -                           14,137,456.50          -                             

เงินปันผลจ่าย (14,000,043.50)         -                           (14,000,000.00)        -                             

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,365,239.76)           (1,972,592.24)          (59,994.73)               (71,324.62)                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (10,518,167.81)         (26,439,252.53)        4,814,356.50            (323,100.00)               

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิม(ลดลง)-สุทธิ (15,113,681.90)         18,850,109.75          1,671,269.67            784,869.85                

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้งวด 34,845,848.67          27,425,960.69          908,260.23               733,321.83                
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินงวด 19,732,166.77          46,276,070.44          2,579,529.90            1,518,191.68             

รายการท่ีไมก่ระทบเงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง 255,263.21               -                           -                           -                             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าลดลง (255,263.21)              -                           -                           -                             

โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (415,011.19)              -                           -                           -                             

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนเพ่ิมข้ึน 415,011.19               -                           -                           -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษทั
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งบการเงินรวม

ลงช่ือ …………………………….................……… กรรมการ                                    ลงช่ือ ………………….....................………………… กรรมการ       

                       (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

บาท

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2564

บริษทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำล 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทั  เฮลทลี์ด  จ  ำกดั  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 
28 ธนัวำคม 2561 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร ต่อมำ
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ประกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรลงทุนในบริษทัอื่น  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำ
ซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม  ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจะ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณ
กำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ 
เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยกเวน้ ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกกำรใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี  เร่ือง 
มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)  ส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563   เน่ืองจำกส้ินสุดระยะเวลำ
กำรใชม้ำตรกำรผอ่นปรนซ่ึงกำรยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34  เร่ืองงบกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริษทัฯ เลือก
น ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร
ขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีเป็นกำรให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอ
คร้ังล่ำสุด  โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คย
น ำเสนอรำยงำนไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ช้งบกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมของบริษทัฯ ไดร้วมงบกำรเงินของ บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย หลงัจำกไดต้ดัยอด
คงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี รอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564  มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบั
ผูใ้ช้มำตรฐำน  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

1.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญำเช่ำ 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

2. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำร
ดงักล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัส ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำ ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2563  มี
ดงัน้ี 

2.1  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -  -  1,389,276.41  1,361,664.46 
บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั  -  35,650.00  -  - 
ร้ำนยำเภสัช(ลพบุรี)  4,975.00  -  -  - 
รวม  4,975.00  35,650.00  1,389,276.41  1,361,664.46 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
4,975.00 

  
35,650.00 

  
1,389,276.41 

  
1,361,664.46 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  4,975.00  35,650.00  1,389,276.41  1,361,664.46 
- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7 - 12 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
สุทธิ  

 
4,975.00 

  
35,650.00 

  
1,389,276.41 

  
1,361,664.46 

2.2  เงินมดัจ ำสญัญำเช่ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินมดัจ ำสัญญำเช่ำจ ำนวนดงักล่ำว เป็นเงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรและท่ีตั้งสำขำ(ร้ำนขำยยำ) ท่ีจ่ำยให้แก่กิจกำรและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งส้ิน จ ำนวน 8 สญัญำ 

 
2.3 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -  -  -  571,273.00 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  -  -  -  177,620.00 
บริษทั สิริรวี จ ำกดั  100,596.00  100,596.00  -  - 
บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  85,774.64  74,454.08  17,265.84  12,209.80 

รวม  186,370.64  175,050.08  17,265.84  761,102.80 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
186,370.64  

 
175,050.08 

  
17,265.84 

  
761,102.80 
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2.4  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
  บำท   

นโยบำยกำร 
ก ำหนดรำคำ 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  ส ำหรับงวดสำมเดือนสุดวนัท่ี  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563  

บริษัทย่อย           
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร  -  -  6,933,476.24  6,344,922.47  รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรพื้นท่ี  -  -  40,500.00  40,500.00  รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย  -  -  62,773.98  -  รำคำตำมสัญญำ 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ขำยสินคำ้  67,228.04  45,981.32  -  -  รำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้  -  69,362.58  -  -  รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  1,393,938.00  1,393,938.00  484,650.00  484,650.00  รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค  195,972.06  296,815.40  35,912.80  103,745.00  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
บุคคลท่ีเกีย่วข้อง           
ดอกเบ้ียรับ  -  62,003.08  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  380,625.00  380,625.00  -  -  รำคำตำมสัญญำ 

 

*ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพ้ืนท่ี ไดแ้สดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนในบญัชีค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยข์องสิทธิกำรใชต้ำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

 

 

 

 

 

 

 บำท   

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั   นโยบำยกำรคิด 
 31 ธนัวำคม 2563  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 มีนำคม 2564  ตน้ทุนกูย้มืระหวำ่งกนั 

บริษัทย่อย          

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั          
     เงินตน้ -  5,000,000.00  -  5,000,000.00  5.875% 
     ดอกเบ้ีย -  62,773.98  -  62,773.98   

รวม -  5,062,773.98  -  5,062,773.98  
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่ำเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรมีรำยกำรดงัน้ี : 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563 
        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 3,536,965.00  3,116,119.50  2,797,483.00  2,355,810.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,356,820.00  2,120,092.00  936,653.00  747,988.00 

รวม 5,893,785.00  5,236,211.50  3,734,136.00  3,103,798.00 

กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ โดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัโดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนัมีดงัน้ี 

        ร้อยละกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  จดัตั้งข้ึนใน  ณ 31 มีค 64  ณ 31 ธค 63 

บริษทัยอ่ย :           
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  จ ำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 

เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์  
 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  
 

 ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร
วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์และผลิต ภณัฑเ์พื่อกำร
ดูแลสุขภำพและสุขอนำมยั   

 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง :           

บริษทั สิริรวี จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/
กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 คลินิกเวชกรรม  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั*  ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขภำพ  ผูบ้ริหำรเป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั อ่ิมอุ่น ฟู้ดแอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั  กิจกำรภตัตำคำร/ร้ำนอำหำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/
กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

ร้ำนยำเภสัช(ลพบุรี)  จ ำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 
เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์  

 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมกำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       
นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       

 
*  ผูบ้ริหำรบริษทัฯ จ ำนวน 1 คน เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 9801 กรุ๊ป(ไทยแลนด)์ จ ำกดัและไดข้ำยหุน้ทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เงินสด  1,906,799.62  3,736,045.57  -  - 
เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน  17,825,367.15  31,109,803.10  2,579,529.90  908,260.23 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  19,732,166.77  34,845,848.67  2,579,529.90  908,260.23 

 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน         

ลูกหน้ีกำรคำ้   1,620,179.73  1,769,366.93  -  - 
หกั:ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต             

ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  
 

   -  (159,776.78)  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ    1,620,179.73  1,609,590.15  -  - 

 

 

 

 

 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน         
ลูกหน้ีอ่ืน  4,382,533.17  6,859,162.90  -  - 
รำยไดค้ำ้งรับ  1,065,377.75  600,737.02  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้  581,511.07  1,084,484.00  19,675.89  44,623.71 
เงินมดัจ ำระยะสั้น  2,165,877.45  3,318,453.02  -  - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  8,195,299.44  11,862,836.94  19,675.89  44,623.71 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และ 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  
 

9,815,479.17  
 

13,472,427.09  19,675.89  44,623.71 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน         
- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  1,460,402.95  1,421,771.65  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    -  61,818.50  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  126,000.00  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7 -12 เดือน    -  159,776.78  -  - 
-เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน  159,776.78  -  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้– กิจกำรอ่ืน  1,620,179.73  1,769,366.93  -  - 
หกั:ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต            

ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
  

- 
  

(159,776.78) 
 

-  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน  สุทธิ  1,620,179.73  1,609,590.15  -  - 

 

5. สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  สินคำ้คงเหลือ สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ยำและผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร  83,217,300.79  83,276,203.70  -  - 
สินคำ้สุขภำพส ำหรับภำยนอกร่ำงกำย  27,499,389.36  13,802,090.18  -  - 
อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น  14,754,146.29  30,059,353.20  -  - 
สินคำ้บริโภค  4,395,136.68  3,156,235.75  -  - 
สินคำ้รอท ำลำย  1,689,037.79  1,689,037.79  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง  598,357.21  666,057.87  -  - 
        รวม  132,153,368.12  132,648,978.49  -  - 
หกั  ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั  (1,689,037.79)  (1,689,037.79)  -  - 
สินคำ้คงเหลือ  สุทธิ  130,464,330.33  130,959,940.70  -  - 

 

 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

*รำยกำรท่ีเก่ียวกบัทุนซ่ึงจะน ำมำหกัออกจำกส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือเกิดกำรกระจำยหุน้ 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ประกอบด้วย 

       งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ทุนช ำระแลว้    สดัส่วนเงินลงทุน    (เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน)  (เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย) 
  31-มี.ค.  31-ธ.ค.  31-มี.ค.  31-ธ.ค.   31-มี.ค.  31-ธ.ค.   31-มี.ค.  31-ธ.ค. 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  2564  2563  2564  2563   2564  2563   2564  2563 
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)   (ล้านบาท)  (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  (ล้านบาท)   

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  65  65  100  100   65.00  65.00   86.55  89.15 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั 
= 
 
Z== 

 35  35  100  100   35.00  35.00   27.73  26.23 

รวมเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย           100.00  100.00   

114.28  115.38 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
         

ภำษีซ้ือไม่ถึงก ำหนด  34,556.87  345,703.52  -  95,839.18 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  4,490,788.51  4,102,874.68  4,097,453.05  3,997,969.64 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรออกหุน้สำมญั*  3,820,000.00  1,760,000.00  3,820,000.00  1,760,000.00 
รวม  8,345,345.38  6,208,578.20  7,917,453.05  5,853,808.82 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ยอดยกมำ  115,382,106.25  102,645,863.50  
เพ่ิมทุน -  20,000,000.00  
เพ่ิมข้ึนจำกส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วม 13,031,637.43  51,936,027.48  
ลดลงจำกเงินปันผล (14,137,456.50)  (59,199,784.73)  
ยอดยกไป 114,276,287.18  115,382,106.25  



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31 มีนำคม 2564  ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิประกอบดว้ย 

 
บำท 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร ส่วนปรับปรุง

ทรัพยท่ี์เช่ำ อุปกรณ์ส ำนกังำน  

ยำนพำหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

เฟอร์นิเจอร์และเคร่ือง
ตกแต่ง 

รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,176,160.00 14,953,223.46 46,224,285.18 8,462,952.77 4,095,700.93 4,676,127.15 10,795,097.95 97,383,547.44 
เพิ่มข้ึน - - - 121,790.10 47,663.55 430,830.00 93,344.77 693,628.42 
ลดลง - - -   - (36,915.89) - (50,683.29) (87,599.18) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - 3,836,534.04  47,002.81    - (596,146.68) (3,840,541.51) (553,151.34) 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 8,176,160.00 14,953,223.46 50,060,819.22 8,631,745.68 4,106,448.59 4,510,810.47 6,997,217.92 97,436,425.34   
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (3,569,938.27) (7,777,170.51) (3,326,375.86) (3,616,039.60) (1,331,430.77) (2,184,265.86) (21,805,220.87) 
เพิ่มข้ึน - (184,354.75)   (617,187.55) (393,208.61) (37,418.64) (199,502.06) (339,084.29)   (1,770,755.90) 
ลดลง -  -    -  -  36,914.89 - 13,578.24 50,493.13 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - (421,767.96) 26,033.32 - 125,018.63 408,855.16 138,139.15 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 - (3,754,293.02) (8,816,126.02) (3,693,551.15) (3,616,543.35) (1,405,914.20) (2,100,916.75) (23,387,344.49) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,176,160.00 11,383,285.19 38,447,114.67 5,136,576.91 479,661.33 3,344,696.38 8,610,832.09 75,578,326.57 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 8,176,160.00 11,198,930.44 41,244,693.20 4,938,194.53 489,905.24 3,104,895.27 4,896,301.17 74,049,080.85 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 แสดงไวใ้นกำรค ำนวณก ำไร
ขำดทุนดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563 
ตน้ทุนค่ำบริหำรจดักำร  45,338.29  1,968.65  45,338.29  1,968.65 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  597,068.23  511,580.83  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  1,128,349.38  1,028,803.58  34,252.57  427.32 
รวม  1,770,755.90  1,542,353.06  79,590.86  2,395.97 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ 

 เฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองตกแต่ง 

 ส่วนปรับปรุง
ทรัพยท่ี์เช่ำ 

  รวม 

รำคำทุน           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 368,396.86  439,076.46  326,170.53  1,631,900.20   2,765,544.05 
เพ่ิมข้ึน -  113,580.00  -  -   113,580.00 
ลดลง -  -  -  -   - 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 368,396.86  552,656.46  326,170.53  1,631,900.20   2,879,124.05 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (26,068.25)  (40,715.14)  (21,168.22)  (6,911.05)   (94,862.66) 
เพ่ิมข้ึน (18,167.45)  (25,218.97)  (16,085.12)  (20,119.32)   (79,590.86) 
ลดลง -  -  -  -   - 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (44,235.70)  (65,934.11)  (37,253.34)  (27,030.37)   (174,453.52) 
           
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 342,328.61  398,361.32  305,002.31  1,624,989.15   2,670,681.39 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 324,161.16  486,722.35  288,917.19  1,604,869.83   2,704,670.53 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม  2563  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
  บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 13,904,617.48  283,800.00 
เพ่ิมข้ึน 124,480.00  13,600.00 
รับโอน 553,150.34  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 14,582,247.82  297,400.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (6,561,864.29)  (29,136.65) 
เพ่ิมข้ึน (263,647.03)  (14,323.50) 
รับโอน (138,139.15)  - 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (6,963,650.47)  (43,460.15) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 7,342,753.19  254,663.35 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 7,618,597.35  253,939.85 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่ำงหำกในงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

รำคำทุน    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 133,802,745.13  6,553,408.74 

เพ่ิมข้ึน 1,669,767.28  - 

ลดลง (หมดสญัญำ) (2,987,502.65)  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 132,485,009.76  6,553,408.74 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (16,643,458.24)  (1,142,165.54) 

เพ่ิมข้ึน (3,655,081.38)  (280,860.37) 

ลดลง (หมดสญัญำ) 1,101,623.10  - 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 (19,196,916.52)  (1,423,025.91) 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 117,159,286.89  5,411,243.20 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 113,288,093.24  5,130,382.83 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

บริษทัฯ มีเจำ้หน้ีสัญญำเช่ำ ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวน 27 สัญญำ ส ำหรับใชใ้นกำรด ำเนิน

ธุรกิจ โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ระหวำ่ง 20 - 156 งวด  

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 135,453,161.91  6,138,900.00 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (26,371,774.22)  (609,431.78) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 109,081,387.69  5,529,468.22 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวำ่งงวด : 
 
 

   
บวก หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด 1,888,243.32  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด (218,476.04)  - 
บวก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่ำย 1,195,188.55  59,994.73 
หกั   เงินจ่ำยช ำระ (3,956,012.24)  (323,100.00) 
หกั   ยกเลิกสญัญำ (1,925,030.49)  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 106,065,300.79  5,266,362.95 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,666,739.16)  (1,081,857.58) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ 94,398,561.63  4,184,505.37 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 แสดงได้

ดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้  3,655,081.37  4,476,245.11  280,860.37  283,981.05 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  1,195,188.55  1,318,263.83  59,994.73  71,324.62 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น  145,083.05  -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย ์  
อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

 
40,048.00  19,020.00  9,300.00  9,300.00 

รวม  5,035,400.98  5,813,528.94  350,155.11  364,605.67 
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รำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยช ำระของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ในงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564  และ                  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
       ภำยในหน่ึงปี   16,110,684.75  (4,443,945.59)  11,666,739.16  15,882,348.84  (4,584,431.75)  11,297,917.09 
       เกินหน่ึงปี 114,894,708.14  (20,496,146.51)  94,398,561.63  119,570,813.07  (21,787,342.47)  97,783,470.60 

รวม 131,005,392.89  (24,940,092.10)  106,065,300.79  135,453,161.91  (26,371,774.22)  109,081,387.69 

 

 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
       ภำยในหน่ึงปี   1,292,400.00  (210,542.42)  1,081,857.58  1,292,400.00  (222,382.16)  1,070,017.84 

       เกินหน่ึงปี 4,523,400.00  (338,894.63)  4,184,505.37  4,846,500.00  (387,049.62)  4,459,450.38 

รวม 5,815,800.00  (549,437.05)  5,266,362.95  6,138,900.00  (609,431.78)  5,529,468.22 

            
 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  ประกอบดว้ย 
  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร       9,209,544.22  -  -  -  
เงินกูย้มืระยะสั้น   24,000,000.00  24,000,000.00  -  -  

รวม  33,209,544.22  24,000,000.00  -  -  

          
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปีโดยจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯและกรรมกำร เป็นหลกัประกนั 
และมีผูถื้อหุน้และกรรมกำรของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูค้  ้ำประกนั 
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13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน         

เช็ครอกำรข้ึนเงิน  1,176,263.00  6,874,098.64  -  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  75,084,769.89  87,410,238.85  -  - 

รวม  76,261,032.89  94,284,337.49  -  - 

เจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  
       

เจำ้หน้ีอ่ืน  1,335,096.26  2,718,435.23  676,205.78  677,877.07 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  6,320,662.43  10,279,559.42  2,615,282.58  2,435,763.30 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  204,002.69  236,456.14  -  - 
อ่ืน ๆ  212,908.45  53,712.14  -  - 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  8,051,572.33  13,288,162.93  3,291,488.36  3,113,640.37 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  84,312,605.22  107,572,500.42  3,291,488.36  3,113,640.37 

 

14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม – สุทธิ  986,754.08  1,532,343.66  48,471.39  117,438.13 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยรอกำรน ำส่ง  1,739,218.97  7,441,771.22  1,474,866.93  3,575,059.07 
ภำษีขำยไม่ถึงก ำหนด  284,969.77  490,203.72  90,887.24  89,080.85 
               รวม  3,010,942.82  9,464,318.60  1,614,225.56  3,781,578.05 
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15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  9,299,441.32  29,163,914.88  -  - 
บวก กูย้มืเพ่ิม  -  3,500,000.00  -  - 
หกั  ช ำระคืน  (1,499,460.56)  (23,364,473.56)  -  - 
ยอดคงเหลือ ณวนัส้ินงวด  7,799,980.76  9,299,441.32  -  - 
หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (5,732,484.12)  (5,828,457.12)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิ  2,067,496.64  3,470,984.20  -  - 

 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำแนกตำมวงเงินไดด้งัน้ี; 

 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

กำรช ำระคืนเงินกู ้ วงเงิน ยอดคำ้งช ำระ ณ วนัท่ี  
 31 มี.ค.64 31 ธ.ค.63 31 มี.ค.64 31 ธ.ค.63 

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั       

วงเงินท่ี 1 5.5 5.5 - 0.60 4.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท  
      เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 2 4.5 4.5 - 0.41 4.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท  
      เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 3  6 6 3.14 3.47 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท  
       เร่ิม  มกรำคม 2561 ถึง  มิถุนำยน 2565 

วงเงินท่ี 4 3 3 1.16 1.32 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท  
       เร่ิม  กรกฎำคม 2560 ถึง  มิถุนำยน 2565 

วงเงินท่ี 5 3.5 3.5 3.50 3.50 2.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 291,666.67 บำท  
      เร่ิม  พฤษภำคม 2564 ถึง  เมษำยน 2565 

รวม 22.5 22.5 7.80 9.30   

หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (5.73) (5.83)   

สุทธิ   2.07 3.47  
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16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ส ำหรับ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

ณ วนัตน้งวด 
  

3,970,642.04  
 

3,154,864.00  
 

1,234,265.00  
 

818,678.00 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  247,211.01  815,778.04  117,828.00  415,587.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  

ณ วนัส้ินงวด  
 

4,217,853.05  
 

3,970,642.04  1,352,093.00  1,234,265.00 

         

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

  บำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  233,039.01  1,075,834.00  113,509.00  818,678.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  14,172.00  29,532.00  4,319.00  - 
รวม  247,211.01  1,105,366.00  117,828.00  818,678.00 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี : 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

อตัรำคิดลด 1.40-2.11 %  1.40% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00-5.00 %  3.00-5.00 % 
สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-23 %*  0-8 %* 
อตัรำมรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัรำถวัเฉล่ียของกลุ่มอำยขุองพนกังำน 
**  อำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีน ำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ส ำหรับปี 
2564 มีดงัน้ี 

- ถ้ำอตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง  0.00-0.23  ล้ำนบำท 
(เพ่ิมข้ึน 0.00-0.28 ลำ้นบำท) 

- ถำ้อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.34 
ลำ้นบำท (ลดลง 0.00 - 0.29 ลำ้นบำท) 

- ถำ้สัดส่วนของพนักงำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน    
จะลดลง 0.00 – 0.01 ลำ้นบำท (เพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.01 ลำ้นบำท) 

ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนไดค้  ำนวณโดย
กำรใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

17. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วน
ท่ีไดรั้บกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎำกรแลว้  

อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัรำร้อยละ 20 

17.1 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม   
  2564  2563  2564  2563  
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  3,138,479.96  5,813,369.66  -  328,956.75  
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดั-          
    บญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว          

- รำยกำรท่ีกระทบงบก ำไรขำดทุน  (49,442.20)  (40,571.80)  (23,565.60)  (20,779.20)  
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้          

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  3,089,037.76  5,772,797.86  (23,565.60)  308,177.55  
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17.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับสำม
เดือนส้ินสุด 31 มีนำคม 2564 และ 2563  สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 

17.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั-         
     สินคำ้คงเหลือ  337,807.56  337,807.56  -  - 
    ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  843,570.80  794,128.60  270,418.60  246,853.00 
         สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  1,181,378.36  1,131,936.16  270,418.60  246,853.00 

 

 

 

 

  บำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  17,476,046.72  28,847,572.79  14,363,443.36  23,382,952.48 

   อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         
     คูณอตัรำภำษี  6,042,891.23  9,986,187.14  2,872,688.67  4,676,590.50 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -         
     จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว  (49,442.20)  (40,571.80)  (23,565.60)  (20,779.20) 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน -         
    กำรค ำนวณก ำไรเพ่ือเสียภำษี:         
    -รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้  (2,606,327.49)  (4,332,382.20)  (2,606,327.49)  (4,332,382.20) 
    -ขำดทุนท่ีมีสิทธิน ำมำหกัตำมกฎหมำย  (239,986.21)  (41,302.00)  -  (41,302.00) 
    -ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม  (381,520.00)  -  (381,520.00)  26,050.45 
    -ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม  235,519.81  200,866.72  27,256.20  - 
    -ขำดทุนทำงภำษีในงวด  87,902.62  -  87,902.62  - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  3,089,037.76  5,772,797.86  (23,565.60)  308,177.55 
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18. ทุนจดทะเบียน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้สำมญั 

วนัท่ี 1 ธันวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้อง
บริษทัจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำว
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
ดงักล่ำวมีผลใหจ้ ำนวนหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 8 ลำ้นหุน้ เป็น 160 ลำ้นหุน้ 

กำรเพ่ิมทุน  

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จำก
เดิม 160 ลำ้นหุ้น เป็น 272 ลำ้นหุ้น โดยกำรออกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 112 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 
โดยบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนแลว้เป็นจ ำนวน 20 ลำ้นบำทในวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2563 มีผลให้จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ของบริษทั
เพ่ิมข้ึนจำก 160 ลำ้นหุ้นเป็น 200 ลำ้นหุ้น (ทุนท่ีช ำระแลว้จำก 80 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท) บริษทัได้ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อนำยทะเบียนบริษทั กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือ
วนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 

19. ส ารองตามกฎหมาย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ทุกครำวท่ีแจกเงินปันผล บริษทัตอ้งจดัสรรเงินไว้
เป็นทุนส ำรองอยำ่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บส่วนของจ ำนวนผลก ำไรซ่ึงบริษทัท ำมำหำไดจ้ำกกิจกำรของบริษทัจนกวำ่ทุนส ำรองนั้น
จะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบของจ ำนวนทุนของบริษทัหรือมำกกว่ำนั้น แลว้แต่จะไดต้กลงก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

20. เงินปันผล 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.07 บำท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 14 
ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี 18 มีนำคม 2564  

21. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัทำงดำ้นธุรกิจร้ำนขำยยำ โดยจ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร อุปกรณ์
กำรแพทย ์และผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภำพต่ำงๆ รวมถึงกำรคิดคน้ พฒันำ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์นวตักรรมเพื่อสุขภำพ 
โดยทั้งหมดจดัเป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสุขภำพและกำรแพทย ์ จึงมีส่วนงำนเดียวซ่ึงแสดงในงบก ำไร(ขำดทุน)  
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22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนำคม 2564 และ 2563 จ  ำแนกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี   
  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563  31 มีนำคม 2564  31 มีนำคม 2563  
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป  6,028,116.55  (8,823,940.66)  -  -  
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป  199,640,203.20  228,206,283.91  -  -  
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน  23,006,903.35  21,550,857.24  4,267,898.84  3,755,150.93  
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี  5,689,484.31  6,236,579.74  374,774.74  286,377.02  
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร  4,292,956.15  773,678.30  314,494.10  164,550.00  
ค่ำสำธำรณูปโภค  2,039,322.94  1,795,429.15  43,084.80  107,472.51  
ค่ำบริกำรอ่ืน  1,793,893.71  -  212,499.99  -  

23. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ี
และเจำ้หน้ีกำรคำ้ บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริหำรควำม
เส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีกำรคำ้ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำร
ก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำย
ท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯ อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ คือมูลค่ำตำม
บญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(ข) เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีควำม
น่ำเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจำรณำวำ่มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำ 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
บริษทัฯ ก ำกับดูแลควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับของเงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำวำ่เพียงพอในกำรจดัหำเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนในกระแส
เงินสด 
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ระยะเวลำกำรครบก ำหนดคงเหลือตำมสญัญำของหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรำยงำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 
  ลำ้นบำท 

    กระแสเงินสดตำมสญัญำ (งบกำรเงินรวม) 
  มูลค่ำ  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 2 ปี     
  ตำมบญัชี  หรือนอ้ยกวำ่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มำกกวำ่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564             
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจำ้หน้ีอ่ืน  8.05  8.05  -  -  -  8.05 
- หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำสุทธิ  106.07  11.67  11.15  28.92  54.33  106.07 
- เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  3.01  3.01  -  -  -  3.01 
- ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  11.42  11.42  -  -  -  11.42 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  128.55  34.15  11.15  28.92  54.33  128.55 

             หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

             
  ลำ้นบำท 

    กระแสเงินสดตำมสญัญำ (งบกำรเงินเฉพำะบริษทั) 
  มูลค่ำ  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 2 ปี     
  ตำมบญัชี  หรือนอ้ยกวำ่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มำกกวำ่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564             
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจำ้หน้ีอ่ืน  3.29  3.29  -  -  -  3.29 
- หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำสุทธิ  5.27  1.08  1.13  3.06  -  5.27 

- เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  1.60  1.60  -  -  -  1.60 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  10.16  5.97  1.13  3.06  -  10.16 

             หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

             
ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีรำยกำรคำ้กบัลูกหน้ีและ 
เจำ้หน้ีต่ำงประเทศ  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และเน่ืองจำกสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทั
จึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจ
ในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำ
ยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุดหรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

24. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญำบริกำรระยะยำวกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี  

 บริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง  บริษัทและบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง  รวม 
จ ำนวนสญัญำ (หน่วย : ฉบบั) 4  16  20 
อตัรำค่ำบริกำรรำยเดือน  40,569 - 81,000 บำท  16,479 – 154,003.25 บำท   
มูลค่าภาระผูกพนัตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 (หน่วย : ลำ้นบำท)   

 บริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง  บริษัทและบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง  รวม 
ไม่เกิน 1 ปี 3.02   10.78  13.80 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1.51  6.78  8.29 
มำกกวำ่ 5 ปี -  -  - 
รวม 4.53  17.56  22.09 

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัเม่ือวนัท่ี  14  พฤษภาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร      ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร 
(นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                                                    (นำยธชัพล  ชลวฒันสกลุ) 



 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
งบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 
และ 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ลดี จ ากดั (มหาชน) 

(1) ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของ  บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุน
รวมและเฉพาะกิจการ     งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี
ส าคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษัท เฮลท์ลีด จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัย่อย  และของบริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงาน และ
กระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(2) เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทั ตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

(3) เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำใน
บริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การแสดงมลูค่าของสินค้าคงเหลือ (งบการเงินรวม) 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4 และ 7 กลุ่มบริษทั มีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนท่ีมีนยัส าคญัได้
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินคา้ประเภทยา
รักษาโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เวชภณัฑ ์วสัดุและอุปกรณ์การแพทยแ์ละสินคา้เก่ียวกบัดูแลสุขภาพ  

กลุ่มบริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในรูปแบบร้านขายยา(แบบคา้ปลีก) ซ่ึงมีสาขาในเขตกรุงเทพฯและปริมาณฑลหลาย
สาขา  สินคา้คงเหลือ ประมาณร้อยละ 40 ของสินคา้ทั้งหมดจดัเก็บท่ีคลงัส านักงานใหญ่ ส่วนท่ีเหลือประมาณ               



ร้อยละ 60 จดัเก็บตามสาขาต่างๆของกลุ่มบริษทั และผูบ้ริหารใช ้ขอ้มูลจากรายงานการเคล่ือนไหวของสินคา้ ในแต่
ละช่วงอายขุองสินคา้คงเหลือ เพ่ือระบุว่ำสินคำ้ท่ีคำ้งนำนหรือสินคำ้ท่ีไม่มีกำรเคล่ือนไหว วิเครำะห์ปริมำณสินคำ้ท่ี
คงเหลือและกำรเคล่ือนไหวของสินค้ำ เทียบกับจ ำนวนเงินท่ีได้รับจำกกำรขำยสินค้ำนั้นๆ เพ่ือพิจำรณำควำม
เหมำะสมในกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ กำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำไดร้วมถึงกำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของ
ประมำณกำรในอดีตเก่ียวกบักำรเส่ือมสภำพของสินคำ้, กำรเสียหำย, กำรลำ้สมยั และกำรเคล่ือนไหวชำ้  

สินคำ้คงคลงัส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มีขอ้ตกลงและ/หรือสัญญำท่ีมีเง่ือนไขสำมำรถคืนสินคำ้ให้แก่ผูผ้ลิตหรือผูจ้ดั
จ ำหน่ำยไดน้อกจำกน้ีสินคำ้ท่ีบริษทัฯ จ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ประเภทปัจจยัพ้ืนฐำน ซ่ึงเป็นสินคำ้ประเภทท่ีมีควำมเส่ียง
ดำ้นสินคำ้ลำ้สมยัต ่ำ  

บริษทัฯ มีนโยบำยตรวจนับสินคำ้ตำมช่วงเวลำท่ีก ำหนดเป็นประจ ำรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยคร่ึงปี และมี
นโยบำยตดัจ ำหน่ำยสินคำ้สูญหำยตำมรำยงำนตรวจนบัท่ีพบทุกงวดตำมท่ีตรวจนบั และมีนโยบำยท่ีจะท ำลำยสินคำ้
เสียหำยและตดัจ ำหน่ำยเป็นประจ ำทุกปี บริษทัฯ จึงมีนโยบำยตั้งส ำรองค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำสินคำ้ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่า การวดัมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเร่ืองดังกล่าว 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจและทดสอบการควบคุมภายในระบบสินคา้คงเหลือของกลุ่มกิจการ ส าหรับสินคา้คงเหลือท่ี
จดัเก็บท่ีคลงัส านกังานใหญ่ และสินคา้คงเหลือท่ีจดัเก็บตามสาขาต่างๆของกลุ่มบริษทั  เขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบั
สินคา้ ตรวจสอบการจดัท ารายงานวิเคราะห์อายขุองสินคา้ ตรวจสอบรายงานสินคา้หมดอาย ุณ วนัส้ินงวด ตรวจสอบ
การอนุมติัการท าลายสินคา้คงเหลือท่ีหมดอายุและการตดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีสูญหายจากการตรวจนับ สอบถามฝ่าย
บริหารและพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้คงเหลือและสุ่ม
ทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสินคา้คงเหลือว่ามีความสอดคลอ้งกบันโยบายดงักล่าว รวมทั้งการ
ทดสอบการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือโดยการเปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ี
คาดว่าจะไดรั้บ นอกจากน้ีขา้พเจา้ยงัไดพิ้จารณาถึงความเพียงพอของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัการวดัมูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

 

(4) เร่ืองอ่ืน 

โดยมิได้เป็นเง่ือนไขในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.3 ว่ำ เน่ืองจำกบริษทัเร่ิมน ำเสนองบกำรเงินรวม ในปี 2562 เป็นปีแรก และไดจ้ดัท ำขอ้มูล
ทำงกำรเงินรวมเสมือนของปี 2561 และ 2560 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรประกอบกำรยื่นขอท ำค ำเสนอขำยหุ้นสำมญั
ของบริษทั ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
ดงักล่ำวในหนงัสือช้ีชวน 

งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีน ำเสนอเพ่ือกำรเปรียบเทียบจดัท ำข้ึนโดยใชข้อ้มูลจำก
งบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี และ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน ณ 31 
ธันวำคม 2561 ซ่ึงจดัท ำโดยผูบ้ริหำรบริษทัฯ โดยมีผูส้อบบัญชี แสดงควำมเห็นว่ำ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
ดงักล่ำวไดร้วบรวมตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้ในสำระส ำคญัแลว้ 



(5) ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

(6) ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การ
ตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  



• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
ขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุม
ภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้ไดใ้ห้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็น
อิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือว่ำมีเหตุผล
ท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้
ขำดควำมเป็นอิสระ 
จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำร
ส่ือสำรดงักล่ำว 

 
 

 
      (นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ) 
     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
   ทะเบียนเลขท่ี 3885 

 
ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2564 



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 34,845,848.67          27,425,960.69          908,260.23          733,321.83              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.1 35,650.00                 8,953,559.75            1,361,664.46        743,156.15              
- กิจการอ่ืน 6 13,472,427.09          10,792,132.45          44,623.71            18,266.68                

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 7 130,959,940.70        138,946,333.91        -                       -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 6,208,578.20            2,310,596.04            5,853,808.82        2,068.97                  

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 185,522,444.66        188,428,582.84        8,168,357.22        1,496,813.63            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                           -                           115,382,106.25    102,645,863.50        
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 10 75,578,326.57          69,649,377.64          2,670,681.39        42,962.87                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 12 117,159,286.89        -                           5,411,243.20        -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 7,342,753.19            6,891,307.80            254,663.35          -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 21.3 1,131,936.16            968,780.36              246,853.00          163,735.60              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 14 -                           12,713,344.78          -                       -                           
เงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 15 -                           3,000,000.00            -                       -                           
เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.2 1,774,563.00            1,774,563.00            484,650.00          484,650.00              
เงินมดัจ า - กิจการอ่ืน 9,080,831.25            11,988,388.06          7,800.00              7,800.00                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 231,579.37               595,948.19              231,579.37          231,579.37              
อ่ืนๆ 374,791.78               588,153.58              -                       -                           
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 212,674,068.21        108,169,863.41        124,689,576.56    103,576,591.34        

รวมสินทรัพย์ 398,196,512.87        296,598,446.25        132,857,933.78    105,073,404.97        

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศภุกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

- 1 -

งบการเงินรวม



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 24,000,000.00          27,138,112.26          -                       -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4.4 175,050.08               769,275.51              761,102.80          749,000.00              

- กิจการอ่ืน 17 107,572,500.42        119,899,539.73        3,113,640.37        1,745,482.00            

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 11,297,917.09          -                           1,070,017.84        -                           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 5,828,457.12            12,999,400.79          -                       -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 8,499,679.55            5,898,677.10            -                       -                           
อ่ืนๆ 18 9,464,318.60            1,497,897.95            3,781,578.05        189,909.25              
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 166,837,922.86        168,202,903.34        8,726,339.06        2,684,391.25            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 13 97,783,470.60          -                           4,459,450.38        -                           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 3,470,984.20            16,164,514.09          -                       -                           
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 20 3,970,642.04            3,154,864.00            1,234,265.00        818,678.00              
เงินมดัจ าและเงินประกนัพนกังาน 1,164,500.00            982,500.00              2,500.00              10,500.00                

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 106,389,596.84        20,301,878.09          5,696,215.38        829,178.00              
                    รวมหน้ีสิน 273,227,519.70        188,504,781.43        14,422,554.44      3,513,569.25            

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศภุกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

- 2 -

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน มูลคา่หุ้นละ  10 บาท - หุ้นสามญั 8,000,000 หุ้น 80,000,000.00          80,000,000.00          

ทุนจดทะเบียน มูลคา่หุ้นละ  0.50 บาท - หุ้นสามญั 272,000,000 หุ้น 136,000,000.00        136,000,000.00    

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ - หุ้นสามญั 8,000,000 หุ้น 80,000,000.00          80,000,000.00          
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ -  หุ้นสามญั 200,000,000 หุ้น 100,000,000.00        100,000,000.00    

ก าไร(ขาดทุน) สะสม
จดัสรรแลว้

     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 3,034,773.46            -                           3,034,773.46        -                           

     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 5,720,073.95            -                           -                       -                           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,680,316.66            21,559,835.72          15,400,605.88      21,559,835.72          

รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6,533,829.10            6,533,829.10            -                       -                           
                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 124,968,993.17        108,093,664.82        118,435,379.34    101,559,835.72        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 398,196,512.87        296,598,446.25        132,857,933.78    105,073,404.97        

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

              (นายศภุกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

- 3 -

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      



รวม
ทุนท่ีออก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
และ ของ ผูถื้อหุ้น       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2562 80,000,000.00    -                       -                      (206,510.00)          -                       -                       79,793,490.00       79,793,490.00     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.6 -                      -                       -                      -                        6,533,829.10        6,533,829.10        6,533,829.10         6,533,829.10       
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                       -                      21,766,345.72      -                       -                       21,766,345.72       21,766,345.72     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 80,000,000.00    -                       -                      21,559,835.72      6,533,829.10        6,533,829.10        108,093,664.82     108,093,664.82   

ยอดคงเหลอื ณ วันที่  1 มกราคม 2563 80,000,000.00    -                       -                      21,559,835.72      6,533,829.10        6,533,829.10        108,093,664.82     108,093,664.82   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

เพ่ิมทุน 22 20,000,000.00    -                       -                      -                        -                       -                       20,000,000.00       20,000,000.00     
ส ารองตามกฎหมาย 23 -                      3,034,773.46        5,720,073.95      (8,754,847.41)       -                       -                       -                        -                      
ปันผลจ่าย 24 -                      -                       -                      (55,200,215.27)     -                       -                       (55,200,215.27)      (55,200,215.27)    
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                       -                      52,075,543.62      -                       -                       52,075,543.62       52,075,543.62     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000.00  3,034,773.46        5,720,073.95      9,680,316.66        6,533,829.10        6,533,829.10        124,968,993.17     124,968,993.17   

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย

- 4 -

งบการเงินรวม

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                          ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ     
(นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)        

 ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย

ส่วนของบริษทัฯ



ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้
และ ส ารองเป็น       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 80,000,000.00      -                    (206,510.00)         79,793,490.00       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น -                        
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                    21,766,345.72      21,766,345.72       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 80,000,000.00      -                    21,559,835.72      101,559,835.72     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2563 80,000,000.00      -                    21,559,835.72      101,559,835.72     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อ
     เพ่ิมทุน 22 20,000,000.00      -                    -                       20,000,000.00       
     ส ารองตามกฎหมาย 23 -                       3,034,773.46     (3,034,773.46)      -                        
     ปันผลจ่าย 24 -                       -                    (55,200,000.00)     (55,200,000.00)      
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                    52,075,543.62      52,075,543.62       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 100,000,000.00    3,034,773.46     15,400,605.88      118,435,379.34     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศภุกร  พนัธุกานนท)์           

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายธชัพล ชลวฒันสกลุ)

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563

บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



- 5 -



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,064,090,093.02      906,223,326.45        -                          -                          
รายไดค้่าบริหารจดัการ -                            -                           22,159,031.63         8,565,973.23           

รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 109,081.07                224,035.69              49,366.14                1,594.55                  
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น -                            -                           -                          -                          
อ่ืนๆ 15,906,188.14           9,062,153.89           174,584.16              4,088.34                  

         รวมรายได้ 1,080,105,362.23      915,509,516.03        22,382,981.93         8,571,656.12           

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 831,182,255.46         724,174,537.70        -                          -                          
ตน้ทุนค่าบริหารจดัการ -                            -                           8,148,947.49           6,308,366.21           
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 123,580,899.29         113,174,051.44        -                          -                          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 51,818,549.98           45,641,571.68          13,896,148.02         3,306,943.29           
ตน้ทุนทางการเงิน 6,988,100.70             3,793,734.59           268,459.48              -                          

          รวมค่าใชจ่้าย 1,013,569,805.43      886,783,895.41        22,313,554.99         9,615,309.50           

ส่วนแบ่งก าไร จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                            -                           51,936,027.48         22,646,263.50         
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 66,535,556.80           28,725,620.62          52,005,454.42         21,602,610.12         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21.2 14,460,013.18           6,959,274.90           (70,089.20)               (163,735.60)             
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 52,075,543.62           21,766,345.72          52,075,543.62         21,766,345.72         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 52,075,543.62           21,766,345.72          52,075,543.62         21,766,345.72         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                            -                           -                          -                          

52,075,543.62           21,766,345.72          52,075,543.62         21,766,345.72         

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 52,075,543.62         21,766,345.72           52,075,543.62         21,766,345.72       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                             -                          -                        

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 52,075,543.62 21,766,345.72 52,075,543.62 21,766,345.72

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 52,075,543.62 21,766,345.72 52,075,543.62 21,766,345.72

52,075,543.62 21,766,345.72 52,075,543.62 21,766,345.72

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่  (บาท) 0.32                         0.14                           0.32                        0.14                       
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 161,863,013.70        160,000,000.00          161,863,013.70       160,000,000.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

- 7 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       



31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

52,075,543.62         21,766,345.72 52,075,543.62         21,766,345.72          

รายการปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

    เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคา 6,740,223.25           10,545,847.96         90,841.51                4,021.15                   

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 17,373,857.64         -                          1,142,165.53           -                            

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 941,102.61              1,122,732.52           29,136.65                -                            

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 709,597.69              383.55                     -                          -                            

(ก าไร)จากการยกเลิกสญัญาเช่า (47,044.46)               -                          -                          -                            
ขาดทุนจากสินคา้สูญหายและเส่ือมสภาพ 1,534,542.55           2,020,715.85           -                          -                            
หน้ีสงสยัจะสูญ 159,776.78              -                          -                          -                            
คา่สิทธิการเช่าตดัจ่าย -                           1,155,555.52           -                          -                            

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 815,778.04              1,105,366.00           415,587.00              818,678.00               

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย -                           -                          (51,936,027.48)       (22,646,263.50)         

ดอกเบ้ียรับ (109,081.07)             (224,035.69)            (49,366.14)              (1,594.55)                  

ดอกเบ้ียจ่าย 6,988,100.70           3,793,734.59           268,459.48              -                            

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 14,460,013.18         6,959,274.90           (70,089.20)              (163,735.60)              

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 101,642,410.52       48,245,920.92 1,966,250.97           (222,548.78)              

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6,077,838.33           (5,404,038.05)         (644,865.34)            (761,422.83)              

สินคา้คงเหลือ 6,451,850.66           (20,057,754.78)       -                          -                            

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,897,982.16)          (1,582,462.82)         (5,851,739.85)         (2,068.97)                  

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 3,120,918.61           (2,166,750.74)         -                          (492,450.00)              

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (12,921,264.74)        65,719,564.48         1,380,261.17           2,287,972.00

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 7,966,420.44           (213,000.19)            3,591,668.80           189,909.25

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 182,000.00              (350,000.00)            (8,000.00)                10,500.00                 

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 108,622,191.66       84,191,478.82         433,575.75              1,009,890.67            

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (11,657,797.52)        (3,657,035.98)         (13,028.20)              (231,579.37)              

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 96,964,394.14         80,534,442.84         420,547.55              778,311.30               

บริษทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย
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บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

ลงช่ือ ………………….......………………… กรรมการ                                              ลงช่ือ ……………………................……………… กรรมการ      

                      (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)       

งบกระแสเงนิสด

งบการเงินรวม



31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง 3,000,000.00           -                          -                          -                            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,403,253.85)        (16,617,113.94)       (2,718,560.02)         (46,984.02)                

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 24,485.98                -                          -                          -                            

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,392,550.00)          (3,727,750.00)         (283,800.00)            -                            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน -                           725,968.20 -                          -                            

เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า - สุทธิ -                           (3,125,000.00)         -                          -                            

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                          (20,000,000.00)       (299,600.00)              

เงินสดรับดอกเบ้ีย 109,081.07              224,035.69 49,366.14                1,594.55                   

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (11,662,236.80)        (22,519,860.05)       (22,952,993.88)       (344,989.47)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (3,138,112.23)          (7,875,004.09)         -                          -                            

เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                           (2,655,994.00)         -                          -                            
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,500,000.00           -                          -                          -                            

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (23,364,473.56)        (27,511,082.66)       -                          -                            

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (12,691,367.60)        -                          (1,023,940.52)         -                            

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 20,000,000.00         -                          20,000,000.00         

เงินปันผลรับ -                           -                          59,199,784.73         -                            

เงินปันผลจ่าย (55,200,215.27)        -                          (55,200,000.00)       -                            

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (6,988,100.70)          (3,793,734.59)         (268,459.48)            -                            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (77,882,269.36)        (41,835,815.34)       22,707,384.73         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิม(ลดลง)-สุทธิ 7,419,887.98           16,178,767.45         174,938.40              433,321.83               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 27,425,960.69         11,247,193.24         733,321.83              300,000.00               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 34,845,848.67         27,425,960.69         908,260.23              733,321.83               

รายการท่ีไมก่ระทบเงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน (134,486,100.07)      -                          (6,553,408.74)         -                            

สิทธิการเช่า - สุทธิ ลดลง 12,713,344.78         -                          -                          -                            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 121,772,755.29       -                          6,553,408.74           -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563

บริษทั เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษทั
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งบการเงินรวม

ลงช่ือ …………………………….................……… กรรมการ                                    ลงช่ือ ………………….....................………………… กรรมการ       

                       (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           



- 10 - 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทั  เฮลทลี์ด  จ  ำกดั  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 
28 ธนัวำคม 2561 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร ต่อมำ
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ประกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำ
ซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม  ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจะ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงักล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณ
กำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรได้ใชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ 
เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

เน่ืองจำกบริษทัเร่ิมน ำเสนองบกำรเงินรวม ในปี 2562 เป็นปีแรก และไดจ้ดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของปี 2561 
และ 2560 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรประกอบกำรยื่นขอท ำค ำเสนอขำยหุ้นสำมญัของบริษทั ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละแสดงขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนดงักล่ำวในหนงัสือช้ีชวน 

งบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีน ำเสนอเพ่ือกำรเปรียบเทียบจดัท ำข้ึนโดยใชข้อ้มูลจำก
งบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2562 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชี และ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน ณ 31 
ธนัวำคม 2561 ซ่ึงจดัท ำโดยผูบ้ริหำรบริษทัฯ โดยมีผูส้อบบญัชี แสดงควำมเห็นวำ่ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนดงักล่ำว
ไดร้วบรวมตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้ในสำระส ำคญัแลว้ 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธันวำคม 2563 ไดร้วมงบกำรเงินของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดั (มหำชน) 
และบริษทัยอ่ยหลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง  และฉบับใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีและกำรให้แนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   

(1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำร
วดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้น
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษัทอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของ กำร
รับรู้รำยกำรกำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำและก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ  
กำรบญัชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้
เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ กำร
น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงิน
ตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 

(3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือก เพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือ

รองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี เร่ือง มำตรกำรผ่อนปรนชั่วครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 สำยพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเร่ืองจำกกำร
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบั และเพ่ือให้เกิดควำมชดัเจนในวิธีปฏิบติัทำงบญัชี
ในช่วงเวลำท่ียงัมีควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ดงักล่ำว 

แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไดป้ระกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบังคับใช้ส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทท่ีมีรอบระยะเวลำรำยงำนส้ินสุดภำยใน
ช่วงเวลำระหวำ่งวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้ำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น ำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถือเป็นขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
 - พิจำรณำให้น ้ ำหนักของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็นน ้ ำหนักท่ีน้อยในเทคนิคกำร
ประเมินมูลค่ำยติุธรรมของขอ้มูลระดบั 2 หรือ ขอ้มูลระดบั 3 ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินเฉพำะท่ีเป็น
ตรำสำรหน้ีตำมนิยำมของตรำสำรหน้ีท่ีระบุไวใ้น มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำร
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 
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มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 

ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 6 เร่ือง กำรส ำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 

ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนรับจ่ำยล่วงหนำ้ 
 
 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นวำ่มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 
34,   ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 7 และฉบบัท่ี 9 จะไม่มีผลกระทบอยำ่ง
เป็นสำระส ำคญั   ต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั  ส่วนมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน    กำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืนๆ ไม่
เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั  ดงันั้นจึงไมมี่ผลกระทบต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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1.5 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนและรับช ำระค่ำหุน้ของบริษทัฯดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั และ บริษทั 
เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ : บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 โดยก ำหนดให้มีอ ำนำจควบคุมในวนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 ซ่ึงเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ท่ีก ำหนดให้บนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ี
รับมำระบุได ้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัรวมธุรกิจ ในกำรน้ีไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม เน่ืองจำกบริษทัฯ ควบคุมบริษทั
ยอ่ยทั้ง 2 แห่งในจ ำนวนหุน้ ร้อยละ 100  

ณ วนัรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให ้และ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำท่ีระบุได ้มีดงัน้ี 

 
      (หน่วย :บำท) 

 
  ICare*  PMX**  รวม 

ส่ิงตอบแทนในการรวมธุรกจิ       

หุ้นสามัญของบริษัทฯ  55,000,000.00  25,000,000.00  80,000,000.00 

หัก มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นที่รับมา       

 สินทรัพยท่ี์ระบุได ้       

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  3,809,367.63  7,437,825.61  11,247,193.24 

 ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืน  7,665,152.99 1 11,749,803.91  19,414,956.90 

 สินคำ้คงเหลือ  92,712,338.81  28,196,956.17  120,909,294.98 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  2,914.62  521,499.00  524,413.62 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ   52,767,335.35  10,810,907.31  63,578,242.66 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  507,415.77  4,505,095.30  5,012,511.07 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  409,420.40  338,286.76  747,707.16 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  17,853,994.42  8,640,340.08  26,494,334.50 

               รวมสินทรัพยท่ี์ระบุได ้  175,727,939.99  72,200,714.14  247,928,654.13 

 หน้ีสินท่ีระบุได ้           
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  (35,013,116.35)  -  (35,013,116.35) 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  (42,564,426.03)  (17,251,617.48)  (59,816,043.51) 

 ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   (4,975,562.47)  (20,585,753.46)  (25,561,315.93) 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (2,655,994.00)  -  (2,655,994.00) 
 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (2,873,866.32)  (978,809.31)  (3,852,675.63) 

 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  (7,973,760.53)  (23,139,921.08)  (31,113,681.61) 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (2,520,102.00)  (861,896.00)  (3,381,998.00) 

              รวมหน้ีสินท่ีระบุได ้  (98,576,827.70)  (62,817,997.33)  (161,394,825.03) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้ - ที่ได้รับ  77,151,112.29  9,382,716.81  86,533,829.10 
ส่วนเกนิ(ส่วนต ่า)ทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้     
        การควบคุมเดียวกนั 

 
22,151,112.29  (15,617,283.19)  6,533,829.10 

*ICare หมำยถึง บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั และ  
**PMX หมำยถึง บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  
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2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

บริษทัฯ บนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑ์คงคำ้ง 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยจะบนัทึกเป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ท่ีรับจำ้งผลิตตำมค ำสั่งท่ีก ำหนดเป็นพิเศษของ
ลูกคำ้ จะรับรู้รำยไดโ้ดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร จะบนัทึกเป็นรำยไดโ้ดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
- ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
- เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

2.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีแสดง ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝำกธนำคำร และ เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีก ำหนดจ่ำย
คืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน 

2.3 สินคำ้คงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูป บนัทึกในรำคำทุน โดยวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน แลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำ
กวำ่  
บริษทัฯ ตั้ งค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ เมื่อคำดว่ำสินค้ำจะเส่ือมสภำพ  หรือล้ำสมัย โดยพิจำรณำจำก
สภำพปัจจุบนัของสินคำ้คงเหลือและแนวโนม้ของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทำงตรงและทำงออ้มมำกกว่ำก่ึงหน่ึงหรือมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริษทัโดยวิธีส่วนได้
เสีย 

2.5 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยด์งัน้ี; 

  ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  3-5 
เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  5 
ยำนพำหนะ  5 
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2.6 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรรวมธุรกิจ หรือ
รำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำว เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยอิง
กบักฎหมำยท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมี
จ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

2.7 ผลประโยชน์พนกังำน 

บริษทัฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่ำจำ้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์
อ่ืนๆ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
เงินชดเชยเม่ือออกจำกงำนของพนกังำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของ
ก ำไรขำดทุนตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน  

ภำระผูกพนัของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ อยำ่งไรก็ตำม ผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำนท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

บริษทัฯ  รับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

2.8 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ี
ประมำณไว ้

2.9 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียก
ช ำระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
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2.10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

การจัดประเภทรายการและวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อคำ้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน  
ส ำหรับตรำสำรทุนท่ีมีวตัถุประสงค์อ่ืน วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน หรือ ผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  กรณีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  ผลก ำไร (ขำดทุน) สะสมจำกกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

หน้ีสินทำงกำรเงินจดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทรำยกำรและวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) หรือวิธีกำร

อย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ ข้ึนอยู่กบัควำมเป็นสำระส ำคญัของ

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 

การถือปฏิบตัิคร้ังแรก 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัอยำ่งเป็นสำระส ำคญัเม่ือน ำมำถือ
ปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563   

2.11 สญัญำเช่ำ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ณ วนัท่ีเร่ิมสญัญำ กลุ่มบริษทัจะประเมินวำ่สญัญำเป็นสญัญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือโดยสญัญำเช่ำจะเป็น
สัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับ
ช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรก ส ำหรับสัญญำเช่ำ ท่ีก่อนหน้ำจดัประเภทเป็น

สัญญำเช่ำด ำเนินงำน เร่ืองสัญญำเช่ำ ผูเ้ช่ำตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรเป็นรำยสัญญำ โดยเลือกวิธี จ ำนวนเท่ำกบั

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุงดว้ยจ ำนวนเงินของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยล่วงหน้ำหรือคำ้งจ่ำยซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือม
รำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถำ้มี) 
รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชป้ระกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ตน้ทุน
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ทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมี
ผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

หำกกลุ่มบริษทัไม่มีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิง  จะถูกโอนให้แก่กลุ่ม
บริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมี
ผลจนถึงวนัส้ินสุดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะ
เกิดข้ึนก่อน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงิน  ท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำ

เช่ำ คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนัยของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ี

สัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

และลดลงโดยสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

จะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญำเช่ำใหม ่

กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย 

- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี (รวมถึง กำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำใดๆ 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ีสัญญำ

เช่ำเร่ิมมีผล 

- จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 

- รำคำใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่ำจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำผูเ้ช่ำจะใชสิ้ทธิเลือกใน

กำรยกเลิกสญัญำเช่ำ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือ
สญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

กำรถือปฏิบติัคร้ังแรก 
กลุ่มบริษทัน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีมำถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรับ
ยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบกำรเงินตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 3 

  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

- สญัญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำ       
ถือเป็นสญัญำเช่ำกำรเงิน สญัญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์
ท่ีเช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยตำมสญัญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่  
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ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำ หักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในงบก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ หำกไม่มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ผู เ้ช่ำจะเป็น
เจำ้ของสินทรัพยเ์มื่ออำยุสัญญำเช่ำส้ินสุดลงผูเ้ช่ำตอ้งตดัค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยใ์ห้หมดภำยในอำยุ
สญัญำเช่ำหรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์แลว้แต่อำยใุดจะสั้นกวำ่ 

-   สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจำ้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถูกจดัเป็นสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัจะบันทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธี
เส้นตรงตลอดระยะเวลำของอำยขุองกำรเช่ำ 

3. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.4 ว่ำในระหว่ำงปีกลุ่มบริษทัไดถื้อปฎิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ เป็นคร้ังแรก โดย
กิจกำรไดเ้ลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว โดยบนัทึกปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยมีผลกระทบต่องบกำรเงินจำกกำร
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว ดงัน้ี 
 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

จำกกำรถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.4 (2) กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัดงัน้ี 

-  รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน

ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของเงินจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมของกลุ่ม

บริษทัฯ ณ วนัท่ีน ำมำปฏิบติัใชค้ร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563) และไม่ปรับยอ้นหลงักบัขอ้มูลเปรียบเทียบซ่ึง

แสดงตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17  ส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริษทัฯ 

รับรู้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำตำมบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ำมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัฯ เลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ
ส้ินสุดภำยใน 12 เดือน นับจำกวนัท่ีน ำมำปฏิบติัใช้คร้ังแรกหรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ โดยจะ
บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 
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ดงันั้น ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มีผลกระทบดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

สินทรัพย ์    

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึน 133,494,095.40  6,553,408.74 

สิทธิกำรเช่ำ-ลดลง (12,713,344.78)  - 

 120,780,750.62  6,553,408.74 

หน้ีสิน    
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึน 152,132,143.55  7,431,300.00 

ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึน (31,351,392.93)  (877,891.26) 

 120,780,750.62  6,553,408.74 

4. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำร
ดงักล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัส ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำ ท่ีมีกับบริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563  และ  2562  มีดงัน้ี 

4.1  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 

ลูกหน้ีกำรคำ้         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -  -  1,361,664.46  733,156.15 
บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั  35,650.00  41,310.00  -  - 
รวม  35,650.00  41,310.00  1,361,664.46  733,156.15 

        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน        

บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  -  5,244,177.83  -  - 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  -  -  -  10,000.00 
นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์  -  3,668,071.92  -  - 

รวม  -  8,912,249.75  -  10,000.00 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
35,650.00 

  
8,953,559.75 

  
1,361,664.46 

  
743,156.15 
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ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ2562 ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  35,650.00  9,840.00  1,361,664.46  733,156.15 
- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    -  31,470.00  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7 - 12 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  สุทธิ  

 
35,650.00 

  
41,310.00 

  
1,361,664.46 

  
733,156.15 

4.2  เงินมดัจ ำสญัญำเช่ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินมดัจ ำสัญญำเช่ำจ ำนวนดงักล่ำว เป็นเงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรและท่ีตั้งสำขำ(ร้ำนขำยยำ) ท่ีจ่ำยให้แก่กิจกำรและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งส้ิน จ ำนวน 8 สญัญำ 

4.3 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 บำท   

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั   นโยบำยกำรคิด 
 31 ธนัวำคม 2562  เพิ่มข้ึน  ลดลง  31 ธนัวำคม 2563  ตน้ทุนกูย้มืระหวำ่งกนั 

บริษัทย่อย          

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั          
     เงินตน้ -  4,000,000.00  (4,000,000.00)  -  MOR 

     ดอกเบ้ีย -  48,155.74  (48,155.74)  -   
รวม -  4,048,155.74  (4,048,155.74)  -  
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4.4 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้         
    บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  -  21,700.95  -  - 
    บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั 

รวม 
 -  5,189.50  -  - 

- 26,890.45 - - 
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น         

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -    571,273.00   
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  -  -  177,620.00  749,000.00 
บริษทั สิริรวี จ ำกดั  100,596.00  423,576.00  -  - 
บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  74,454.08  82,559.06  12,209.80  - 
คุณมทัยำ พนัธุกำนนท ์  -  236,250.00  -  - 

รวม  175,050.08  742,385.06  761,102.80  749,000.00 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
175,050.08 

  
769,275.51 

  
761,102.80 

  
749,000.00 

4.5 รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
  บำท   

นโยบำยกำร 
ก ำหนดรำคำ 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  ส ำหรับปีสุดวนัท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  

บริษัทย่อย           
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร  -  -  22,159,031.63  8,565,973.23  รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรพื้นท่ี  -  -  162,000.00  -  รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ  -  -  48,155.74  -  รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำวสัดุส้ินเปล้ือง  -  -  1,891.59  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ขำยสินคำ้  198,573.86  1,849,947.27  -  -  รำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้  425,466.45  3,524,941.72  -  -  รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  5,575,752.00  3,836,418.00  1,938,600.00  484,650.00  รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค  997,111.85  149,849.50  226,012.45  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำบริกำรอ่ืน  25,000.00  142,667.27  -    รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำวสัดุส้ินเปล้ือง  420.56  -  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
เบด็เตลด็  -  8,392.52  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
บุคคลท่ีเกีย่วข้อง           
ดอกเบ้ียรับ  95,389.34  168,071.92  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  1,522,500.00  790,625.00  -  -  รำคำตำมสัญญำ 

*ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพ้ืนท่ี ไดแ้สดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนในบญัชีค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยข์องสิทธิกำรใชต้ำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่ำเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรมีรำยกำรดงัน้ี : 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,470,230.00  6,095,000.00  1,968,810.00  2,300,000.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,295,327.00  746,026.00  887,753.00  701,400.00 

รวม 4,765,557.00  6,841,026.00  2,856,563.00  3,001,400.00 

กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ โดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัโดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนัมีดงัน้ี 

        ร้อยละกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  จดัตั้งข้ึนใน  ณ 31 ธค 63  ณ 31 ธค 62 

บริษทัยอ่ย :           
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  จ ำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 

เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์  
 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  
 

 ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร
วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์และผลิต ภณัฑเ์พือ่กำร
ดูแลสุขภำพและสุขอนำมยั   

 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง :           

บริษทั สิริรวี จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/
กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 คลินิกเวชกรรม  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั*  ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขภำพ  ผูบ้ริหำรเป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั อ่ิมอุ่น ฟู้ดแอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั  กิจกำรภตัตำคำร/ร้ำนอำหำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/
กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       
นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       

*  ผูบ้ริหำรบริษทัฯ จ ำนวน 1 คน เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 9801 กรุ๊ป(ไทยแลนด)์ จ ำกดัและไดข้ำยหุน้ทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
เงินสด  3,736,045.57  3,946,736.23  -  400.00 
เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน  31,109,803.10  23,479,224.46  908,260.23  732,921.83 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  34,845,848.67  27,425,960.69  908,260.23  733,321.83 

 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้         

ลูกหน้ีกำรคำ้   1,769,366.93  3,429,272.02  -  - 
หกั:ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน (2562:ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

 
(159,776.78) 

 
-  -  - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน    1,609,590.15  3,429,272.02  -  - 

 

 

 

 

 

ลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน         
ลูกหน้ีอ่ืน  6,859,162.90  4,646,510.25  -  - 
รำยไดค้ำ้งรับ  600,737.02  816,034.30  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้  1,084,484.00  596,643.00  44,623.71  18,266.68 
เงินมดัจ ำระยะสั้น  3,318,453.02  1,303,672.88  -  - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  11,862,836.94  7,362,860.43  44,623.71  18,266.68 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และ 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  

 
13,472,427.09 

 

10,792,132.45 

 

44,623.71  18,266.68 
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ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน         

- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  1,421,771.65  1,148,905.60  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    61,818.50  2,280,366.42  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    126,000.00  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7 -12 เดือน    159,776.78  -  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้– กิจกำรอ่ืน  1,769,366.93  3,429,272.02  -  - 
หกั:ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึน (2562: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ) 

  
(159,776.78) 

 
- 

 
-  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน  สุทธิ  1,609,590.15  3,429,272.02  -  - 

 

7. สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินคำ้คงเหลือ สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ยำและผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร  83,276,203.70  94,470,455.92  -  - 
สินคำ้สุขภำพส ำหรับภำยนอกร่ำงกำย  13,802,090.18  17,721,657.40  -  - 
อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น  30,059,353.20  18,275,316.80  -  - 
สินคำ้บริโภค  3,156,235.75  8,191,384.48  -  - 
สินคำ้รอท ำลำย  1,689,037.79  1,689,037.79  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง  666,057.87  287,519.31  -  - 
        รวม  132,648,978.49  140,635,371.70  -  - 
หกั  ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั(สินคำ้รอท ำลำย)  (1,689,037.79)  (1,689,037.79)  -  - 
สินคำ้คงเหลือ  สุทธิ  130,959,940.70  138,946,333.91  -  - 
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8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ2562 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ประกอบด้วย 

      งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ทุนช ำระแลว้    สดัส่วนเงินลงทุน   (เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย) 
  31-ธ.ค.  31-ธ.ค.  31-ธ.ค.  31-ธ.ค.   31-ธ.ค.  31-ธ.ค. 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  2563  2562  2563  2562   2563  2562 
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)   (ล้านบาท)  (ล้านบาท)   

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  65  55  100  100   89.15  82.43 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั 
= 
 
Z== 

 35  25  100  100   26.23  20.22 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย           115.38  102.65 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

    บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 

ภำษีซ้ือ   -     1,608,382.55  -  - 
ภำษีซ้ือไม่ถึงก ำหนด  345,703.52  464,076.66  95,839.18  2,068.97 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  4,102,874.68  -  3,997,969.64  - 
ค่ำใชจ่้ำยเพ่ือกำรออกหุน้สำมญัรอตดัจ่ำย  1,760,000.00  -  1,760,000.00  - 
อ่ืนๆ  -  238,136.83  -  - 
รวม  6,208,578.20  2,310,596.04  5,853,808.82  2,068.97 

         

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  
ยอดยกมำ  102,645,863.50  79,700,000.00  
ซ้ือเพ่ิมเงินลงทุน -  299,600.00  
เพ่ิมทุน 20,000,000.00  -  
เพ่ิมข้ึนจำกส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัร่วม 51,936,027.48  22,646,263.50  
ลดลงจำกเงินปันผล (59,199,784.73)  -  
ยอดยกไป 115,382,106.25  102,645,863.50  
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10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563  ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อำคำร ส่วนปรับปรุง
ทรัพยท่ี์เช่ำ อุปกรณ์ส ำนกังำน  

ยำนพำหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

เฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองตกแต่ง 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,176,160.00 14,953,223.46 41,151,359.94 7,924,292.40 4,095,700.93 3,825,433.44 7,826,129.43 1,681,889.00 89,634,188.60 
เพิ่มข้ึน - -  -     2,856,519.75  -  1,400,226.74   5,070,171.12   4,076,336.24   13,403,253.85  
ลดลง - - (685,300.00)  (2,317,859.38) -  (549,533.03)  (2,101,202.60) -  (5,653,895.01) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - 5,758,225.24  -    -  -     -    (5,758,225.24)  -    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,176,160.00 14,953,223.46 46,224,285.18  8,462,952.77  4,095,700.93  4,676,127.15   10,795,097.95   -     97,383,547.44  
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (2,822,277.25) (6,008,234.82) (4,016,419.44) (3,467,040.26) (1,060,473.24) (2,610,365.95) - (19,984,810.96) 
เพิ่มข้ึน -  (747,661.02)  (2,097,055.53)  (1,395,633.31)  (148,999.34)  (782,541.12)  (1,568,332.93) -  (6,740,223.25) 
ลดลง -  -     328,119.84   2,085,676.89   -     511,583.59   1,994,433.02  -  4,919,813.34  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (3,569,938.27) (7,777,170.51) (3,326,375.86) (3,616,039.60) (1,331,430.77) (2,184,265.86) - (21,805,220.87) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,176,160.00 12,130,946.21 35,143,125.12 3,907,872.96 628,660.67 2,764,960.20 5,215,763.48 1,681,889.00 69,649,377.64 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,176,160.00 11,383,285.19 38,447,114.67 5,136,576.91 479,661.33 3,344,696.38 8,610,832.09 - 75,578,326.57 
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 แสดงไวใ้นกำรค ำนวณก ำไรขำดทุนดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ตน้ทุนค่ำบริหำรจดักำร   43,947.24    -     43,947.24  - 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย   2,090,144.48    6,935,962.67   -  - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร   4,606,131.53    3,609,885.29   46,894.27   4,021.15 
รวม   6,740,223.25   10,545,847.96  90,841.51  4,021.15 

 

 

 

 

 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 อุปกรณ์

ส ำนกังำน 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ 
 เฟอร์นิเจอร์และ

เคร่ืองตกแต่ง 
 ส่วนปรับปรุง

ทรัพยท่ี์เช่ำ 
 งำนระหวำ่งก่อสร้ำง  รวม 

รำคำทุน            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,593.46  38,390.56  -  -  -  46,984.02 
เพ่ิมข้ึน 359,803.40  400,685.90  326,170.53  -  1,631,900.20  2,718,560.03 
ลดลง -  -  -  1,631,900.20  (1,631,900.20)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 368,396.86  439,076.46  326,170.53  1,631,900.20  -  2,765,544.05 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (342.20)  (3,678.95)  -  -  -  (4,021.15) 
เพ่ิมข้ึน (25,726.05)  (37,036.19)  (21,168.22)  (6,911.05)  -  (90,841.51) 
ลดลง -  -  -  -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (26,068.25)  (40,715.14)  (21,168.22)  (6,911.05)  -  (94,862.66) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,251.26  34,711.61  -  -  -  42,962.87 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 342,328.61  398,361.32  305,002.31  1,624,989.15  -  2,670,681.39 
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11. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2563  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 12,724,167.48  - 
เพ่ิมข้ึน 1,392,550.00  283,800.00 
ลดลง (212,100.00)  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 13,904,617.48  283,800.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (5,832,859.68)  - 
เพ่ิมข้ึน (941,102.61)  (29,136.65) 
ลดลง 212,098.00  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (6,561,864.29)  (29,136.65) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 6,891,307.80  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 7,342,753.19  254,663.35 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 30 - 

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ซ่ึงเกิดจำกกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำใชเ้ป็นคร้ังแรกตั้งแต่วนัท่ี               

1 มกรำคม 2563 ยอดคงเหลือของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะ

กำรเงิน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (ตรวจสอบแลว้) -  - 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั :    

- รับรู้จำกสญัญำเช่ำด ำเนินงำน    

มูลค่ำตำมบญัชี    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 133,494,095.40  6,553,408.74 

เพ่ิมข้ึน 1,632,498.66  - 

ลดลง (หมดสญัญำ) (1,323,848.93)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 133,802,745.13  6,553,408.74 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 -  - 

เพ่ิมข้ึน (17,373,857.64)  (1,142,165.54) 

ลดลง (หมดสญัญำ) 730,399.40  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (16,643,458.24)  (1,142,165.54) 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 133,494,095.40  6,553,408.74 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 117,159,286.89  5,411,243.20 
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13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

บริษทัฯ มีเจำ้หน้ีสัญญำเช่ำ ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวน 28 สัญญำ ส ำหรับใชใ้นกำรด ำเนิน

ธุรกิจ โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ระหว่ำง 20 - 156 งวด หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 

2562 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    

ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั :    

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ -  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี -  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 -  - 
ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    
ฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั :    

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 152,132,143.55  7,431,300.00 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (31,351,392.93)  (877,891.26) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 120,780,750.62  6,553,408.74 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวำ่งปี : 
 
 

   
บวก หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี 1,747,692.60  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี (115,193.95)  - 
บวก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่ำย 5,082,986.64  268,459.48 
หกั   เงินจ่ำยช ำระ (17,774,354.24)  (1,292,400.00) 
หกั   ยกเลิกสญัญำ (640,493.98)  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 109,081,387.69  5,529,468.22 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (11,297,917.09)  (1,070,017.84) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ 97,783,470.60  4,459,450.38 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสญัญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

 บำท 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
    ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 17,373,857.64  1,142,165.53 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ 5,082,986.63  268,459.48 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น 184,839.37  - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 108,708.00  37,200.00 

รวม 22,750,391.65  1,447,825.01 
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รำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ในงบกำรเงินเฉพำะบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563และ 2562  มีดงัน้ี 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
       ภำยในหน่ึงปี   15,882,348.84  (4,584,431.75)  11,297,917.09  -  -  - 
       เกินหน่ึงปี 119,570,813.07  (21,787,342.47)  97,783,470.60  -  -  - 

รวม 135,453,161.91  (26,371,774.22)  109,081,387.69  -  -  - 

 

 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
       ภำยในหน่ึงปี   1,292,400.00  (222,382.16)  1,070,017.84  -  -  - 

       เกินหน่ึงปี 4,846,500.00  (387,049.62)  4,459,450.38  -  -  - 

รวม 6,138,900.00  (609,431.78)  5,529,468.22  -  -  - 

            
14. สิทธิการเช่า - สุทธิ 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

สิทธิกำรเช่ำ (รำคำทุน) 15,750,000.00  - 
หกั  รำยจ่ำยตดัจ ำหน่ำยสะสม (3,036,655.22)  - 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (ตรวจสอบแลว้) 12,713,344.78  - 
บวก ซ้ือระหวำ่งงวด - รำคำทุน -  - 
หกั   จดัประเภทไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกกำรน ำมำตรฐำน-    

 - กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั    
โอนระหวำ่งงวด - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (12,713,344.78)  - 

         มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  -  - 

15. เงินฝากทีมี่ภาระผูกพนั 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัจ ำนวนดงักล่ำวใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ต่อมำกลุ่มบริษทั
ไดช้ ำระหน้ีครบถว้นจึงไดไ้ถ่ถอนหลกัประกนัในไตรมำส 2 ปี 2563 
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16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  ประกอบดว้ย 
  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  -  18,138,112.26  -  -  
เงินกูย้มืระยะสั้น   24,000,000.00  9,000,000.00  -  -  

รวม  24,000,000.00  27,138,112.26  -  -  

          
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปีโดยจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯและกรรมกำร เป็นหลกัประกนั 
และมีผูถื้อหุน้และกรรมกำรของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูค้  ้ำประกนั 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 

เจำ้หน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน         

เช็คคำ้งจ่ำย  6,874,098.64  53,532,714.32  -  - 

เจำ้หน้ีกำรคำ้  87,410,238.85  53,998,983.93  -  - 
รวม  94,284,337.49  107,531,698.25  -  - 

เจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  
       

เจำ้หน้ีอ่ืน  2,718,435.23  1,065,663.53  677,877.07  15,012.91 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  10,279,559.42  11,156,960.75  2,435,763.30  1,730,469.09 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  236,456.14  62,729.70  -  - 

อ่ืน ๆ  53,712.14  82,487.50  -  - 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  13,288,162.93  12,367,841.48  3,113,640.37  1,745,482.00 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  107,572,500.42  119,899,539.73  3,113,640.37  1,745,482.00 
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18. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม – สุทธิ  1,532,343.66  229,643.94  117,438.13  84,149.95 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยรอกำรน ำส่ง  7,441,771.22  433,626.95  3,575,059.07  57,795.81 
ภำษีขำยไม่ถึงก ำหนด  490,230.72  834,627.06  89,080.85  47,963.49 
               รวม  9,464,318.60  1,497,897.95  3,781,578.05  189,909.25 

19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  29,163,914.88  56,674,997.54  -  - 
บวก กูย้มืเพ่ิม  3,500,000.00  -  -  - 
หกั  ช ำระคืน  (23,364,473.56)  (27,511,082.66)  -  - 
ยอดคงเหลือ ณวนัส้ินงวด  9,299,441.32  29,163,914.88  -  - 
หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (5,828,457.12)  (12,999,400.79)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิ  3,470,984.20  16,164,514.09  -  - 
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เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำแนกตำมวงเงินไดด้งัน้ี; 

 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

กำรช ำระคืนเงินกู ้ วงเงิน ยอดคำ้งช ำระ ณ วนัท่ี  
 31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.62 31 ธ.ค.63 

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั      

วงเงินท่ี 1  5 5 - MLR  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 78,000 บำท 
     เร่ิม กนัยำยน 2556 ถึง สิงหำคม 2563 

วงเงินท่ี 2* 5.5 5.5 0.60 4.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท  
     เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 3* 4.5 4.5 0.41 4.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท  
     เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 4  6 6 3.47 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท  
      เร่ิม  มกรำคม 2561 ถึง  มิถุนำยน 2565 

วงเงินท่ี 5 3 3 1.32 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท  
      เร่ิม  กรกฎำคม 2560 ถึง  มิถุนำยน 2565 

วงเงินท่ี 6 3.5 - 3.50 2.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 291,666.67 บำท  
     เร่ิม  พฤษภำคม 2564 ถึง  เมษำยน 2565 

บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั     
วงเงินท่ี 1  - 10 - MLR-1.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 190,000 บำท  

     เร่ิมมกรำคม 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 
วงเงินท่ี 2 - 10 - MLR ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 195,000 บำท   

     เร่ิม ตุลำคม 2560 ถึง กนัยำยน 2565 
วงเงินท่ี 3  - 15 - MLR ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 300,000 บำท 

     เร่ิม  ธนัวำคม 2560 ถึง พฤศจิกำยน 2565 

รวม 27.50 59 9.30   

หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (5.83)   

สุทธิ   3.47   

* เงินกูย้มืของบริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั ส ำหรับวงเงินท่ี 2 และ 3 บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั ไดรั้บมำตรกำรช่วยเหลือจำก
สถำบนักำรเงินเน่ืองจำกสถำณกำรณ์ โควิด19 โดยกำรให้พกัช ำระหน้ีดงักล่ำวเป็นเวลำ 6 เดือน 
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20. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่ปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563และ 2562 มีดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

ณ วนัตน้ปี 
  

3,154,864.00  
 

2,049,498.00  
 

818,678.00  
 

- 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  815,778.04  1,105,366.00  415,587.00  818,678.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  

ณ วนัส้ินปี  
 

3,970,642.04  3,154,864.00  1,234,265.00  818,678.00 

         

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

  บำท 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  770,690.04  1,075,834.00  404,131.00  818,678.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  45,088.00  29,532.00  11,456.00  - 
รวม  815,778.04  1,105,366.00  415,587.00  818,678.00 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี : 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

อตัรำคิดลด 1.40-2.11 %  1.40% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00-5.00 %  3.00-5.00 % 
สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-23 %*  0-8 %* 
อตัรำมรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัรำถวัเฉล่ียของกลุ่มอำยขุองพนกังำน 
**  อำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีน ำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ส ำหรับปี 
2563 มีดงัน้ี 

- ถำ้อตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนจะลดลง  0.09  ลำ้นบำท (เพ่ิมข้ึน -
 ถำ้อตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง  0.00 – 0.17  ลำ้นบำท 
(เพ่ิมข้ึน 0.00 - 0.21 ลำ้นบำท) 

- ถำ้อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.23 
ลำ้นบำท (ลดลง 0.00 - 0.19 ลำ้นบำท) 

- ถำ้สัดส่วนของพนักงำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน    
จะลดลง 0.00 – 0.19 ลำ้นบำท (เพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.10 ลำ้นบำท) 

ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนไดค้ ำนวณโดย
กำรใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

21. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วน
ท่ีไดรั้บกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎำกรแลว้  

อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอตัรำร้อยละ 20 

21.1  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 

  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม   
  2563  2562  2563  2562  
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  14,623,168.98  7,180,348.10  13,028.20  -  
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดั-          
    บญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว          

- รำยกำรท่ีกระทบงบก ำไรขำดทุน  (163,155.80)  (221,073.20)  (83,117.40)  (163,735.60)  
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้          

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  14,460,013.18  6,959,274.90  (70,089.20)  (163,735.60)  
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21.2  รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้ส ำหรับปี
ส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 

 

21.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำร  ดงัต่อไปน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั-         
     สินคำ้คงเหลือ  337,807.56  337,807.56  -  - 
    ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  794,128.60  630,972.80  246,853.00  163,735.60 
         สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  1,131,936.16  968,780.36  246,853.00  163,735.60 

 

 

 

 

  บำท 
  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2563  2562  2563  2562 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  66,535,556.80  28,725,620.62  52,156,713.02  21,602,610.12 

   อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         
     คูณอตัรำภำษี  24,511,426.82  11,229,919.81  10,431,342.60  4,320,522.02 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -         
     จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว  (163,155.80)  (221,073.20)  (83,117.40)  (163,735.60) 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน -         
    กำรค ำนวณก ำไรเพื่อเสียภำษี:         
    -รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้  (10,417,457.22)  (4,529,252.70)  (10,417,457.22)  (4,529,252.70) 
    -ขำดทุนท่ีมีสิทธิน ำมำหกัตำมกฎหมำย  (86,297.08)  208,730.68  (86,297.08)  208,730.68 
    -ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม  (33,853.46)  -  (21,753.46)  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม  649,349.92  270,950.31  107,193.36  - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  14,460,013.18  6,959,274.90  (70,089.20)  (163,735.60) 
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22. ทุนจดทะเบียน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้สำมญั 

วนัท่ี 1 ธันวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้อง
บริษทัจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำว
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
ดงักล่ำวมีผลใหจ้ ำนวนหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 8 ลำ้นหุน้ เป็น 160 ลำ้นหุน้ 

กำรเพ่ิมทุน  

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จำก
เดิม 160 ลำ้นหุ้น เป็น 272 ลำ้นหุ้น โดยกำรออกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 112 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 
โดยบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนแลว้เป็นจ ำนวน 20 ลำ้นบำทในวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2563 มีผลให้จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ของบริษทั
เพ่ิมข้ึนจำก 160 ลำ้นหุ้นเป็น 200 ลำ้นหุ้น (ทุนท่ีช ำระแลว้จำก 80 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท) บริษทัได้ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อนำยทะเบียนบริษทั กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือ
วนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 1202 แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ทุกครำวท่ีแจกเงินปันผล บริษทัตอ้งจดัสรรเงินไว้
เป็นทุนส ำรองอยำ่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บส่วนของจ ำนวนผลก ำไรซ่ึงบริษทัท ำมำหำไดจ้ำกกิจกำรของบริษทัจนกวำ่ทุนส ำรองนั้น
จะมีจ ำนวนถึงหน่ึงในสิบของจ ำนวนทุนของบริษทัหรือมำกกว่ำนั้น แลว้แต่จะไดต้กลงก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

24. เงินปันผล 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ มีมติ
เห็นชอบ ให้จดัประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีข้ึนในวนัท่ี 30 เมษำยน 2563 และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติั
จ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 2.50 บำท 
คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 20 ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563  

25. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 ค  ำนวณจำกก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น
สำมญัของบริษทั และจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหว่ำงปีในแต่ละปี โดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัซ่ึงปรับปรุงดว้ย
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีเปล่ียนแปลงจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำ ค่ำหุน้สำมญัเพ่ือประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ  

26. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัทำงดำ้นธุรกิจร้ำนขำยยำ โดยจ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ ์เวชส ำอำง ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร อุปกรณ์
กำรแพทย ์และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมถึงกำรคิดคน้ พฒันำ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์นวตักรรมเพื่อสุขภำพ 
โดยทั้งหมดจดัเป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสุขภำพและกำรแพทย ์ จึงมีส่วนงำนเดียวซ่ึงแสดงในงบก ำไร(ขำดทุน)  
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27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 และ  2562 จ ำแนกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี   
  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562  
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป  5,215,359.99  (308,533.06)  -  -  
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป  820,269,674.36  531,002,867.87  -  -  
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน  95,286,656.93  54,068,846.37  15,194,399.75  3,449,273.50  
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี  25,055,406.95  8,314,483.60  1,262,143.70  1,922.91  
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร  16,621,881.17  27,786,181.11  750,027.58  849,452.61  
ค่ำสำธำรณูปโภค  7,477,503.13  -  246,981.55  -  
ค่ำบริกำรอ่ืน  11,095,806.07  -  3,392,999.96  -  

28. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

28.1  นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลูกหน้ีและ
เจำ้หน้ีกำรคำ้ บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงัน้ี 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีกำรคำ้ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำร
ก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำย
ท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำม
บญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(ข) เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีควำม
น่ำเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจำรณำวำ่มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำ 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
บริษทัฯ ก ำกับดูแลควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำว่ำเพียงพอในกำรจดัหำเงินเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และลดผลกระทบจำก ควำมผนัผวนใน
กระแสเงินสด 
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ระยะเวลำกำรครบก ำหนดคงเหลือตำมสญัญำของหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรำยงำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 
  ลำ้นบำท 

    กระแสเงินสดตำมสญัญำ (งบกำรเงินรวม) 
  มูลค่ำ  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 2 ปี     
  ตำมบญัชี  หรือนอ้ยกวำ่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มำกกวำ่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563             
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจำ้หน้ีอ่ืน  13.46  13.46  -  -  -  13.46 
- หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำสุทธิ  109.08  11.30  11.09  29.47  57.22  109.08 
- เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  9.46  9.46  -  -  -  9.46 
- ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  8.50  8.50  -  -  -  8.50 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  140.50  42.72  11.09  29.47  57.22  140.50 

             หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

             
  ลำ้นบำท 

    กระแสเงินสดตำมสญัญำ (งบกำรเงินเฉพำะบริษทั) 
  มูลค่ำ  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 2 ปี     
  ตำมบญัชี  หรือนอ้ยกวำ่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มำกกวำ่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563             
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจำ้หน้ีอ่ืน  3.87  3.87  -  -  -  3.87 
- หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำสุทธิ  5.53  1.07  1.12  3.34  -  5.53 

- เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  3.78  3.78  -  -  -  3.78 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  13.18  8.72  1.12  3.34  -  13.18 

             หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

             
ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีรำยกำรคำ้กบัลูกหน้ีและ 
เจำ้หน้ีต่ำงประเทศ  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  
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มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และเน่ืองจำกสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทั
จึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจ
ในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำ
ยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุดหรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  

29. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญำบริกำรระยะยำวกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี  

 บริษัทและบุคคลที่เกีย่วข้อง  บริษัทและบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง  รวม 
จ ำนวนสญัญำ (หน่วย : ฉบบั) 4  15  19 
อตัรำคำ่บริกำรรำยเดือน  40,569 - 81,000 บำท  16,479 – 154,003.25 บำท   
มูลค่าภาระผูกพนัตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : ลำ้นบำท)   

 บริษัทและบุคคลท่ีเกีย่วข้อง  บริษัทและบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง  รวม 
ไม่เกิน 1 ปี 3.02   10.32  13.34 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 2.26   8.41  10.67 
มำกกวำ่ 5 ปี -  -  - 
รวม 5.28  18.73  24.01 

      
30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ มีมติเห็นชอบ ให้จดัประชุมผูถื้อหุ้นสำมญัประจ ำปีข้ึนใน
วนัท่ี 16 มีนำคม 2564 และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกกำรด ำเนินงำนวนัท่ี  1  มกรำคม 2563  ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุน้ละ 0.07 บำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใหแ้กผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 18 มีนำคม 2564 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี  22  กมุภำพนัธ์ 2564 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร      ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร 
(นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                                                    (นำยธชัพล  ชลวฒันสกลุ) 



 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 
งบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 
และ 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ลดี จ ากดั  

(1) ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของ  บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ     
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั  และ
บริษทัย่อย  และของบริษทั เฮลท์ลีด จ  ากดั  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(2) เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี  ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของขำ้พเจำ้ 
ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทั ตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำน้ี ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำ
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

(3) เร่ืองอ่ืน 

โดยมิได้เป็นเง่ือนไขในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตุตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 1.3 ว่ำ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปบริษทัฯไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีจากเดิมท่ีใช้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เป็นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยปรับงบการเงินท่ีน ามา
แสดงเปรียบเทียบยอ้นหลงั 

“บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 มีทุนจด
ทะเบียนเป็นจ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั จ ำนวน 8 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท) เรียกช ำระเตม็มูลค่ำ โดยรับ
ช ำระเป็นเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั มูลค่ำ 55 ลำ้นบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิม
ช่ือ: บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) มูลค่ำ 25 ลำ้นบำท โดย บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั ไดรั้บโอนอ ำนำจควบคุมและกำร
บริหำรทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป ดงันั้น ”บริษทั” จึงไดเ้ร่ิมน ำเสนองบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 



(4) ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กจิการ  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั
และบริษทั 

(5) ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความ
เส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด   เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การ
ตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  



• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
ขอ้สงสยัอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกต
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูบ้ริหารในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
 
 
 

      (นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ) 
     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
   ทะเบียนเลขท่ี 3885 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 23 เมษำยน 2563 



งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม  2561

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 27,425,960.69      733,321.83           300,000.00               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.1 8,953,559.75        743,156.15           -                           
- กิจการอ่ืน 5 10,792,132.45      18,266.68             -                           

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 6 138,946,333.91    -                       -                           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 2,310,596.04        2,068.97               -                           

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 188,428,582.84    1,496,813.63        300,000.00               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                       102,645,863.50    79,700,000.00          
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9 69,649,377.64      42,962.87             -                           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 6,891,307.80        -                       -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 18.3 968,780.36           163,735.60           -                           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 11 12,713,344.78      -                       -                           
เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั 12 3,000,000.00        -                       -                           
เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.2 1,774,563.00        484,650.00           
เงินมดัจ า - กิจการอ่ืน 11,988,388.06      7,800.00               -                           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 595,948.19           231,579.37           -                           
อ่ืนๆ 588,153.58           -                       -                           
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 108,169,863.41    103,576,591.34    79,700,000.00          

รวมสินทรัพย์ 296,598,446.25    105,073,404.97    80,000,000.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

1

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
 (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                               (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           



งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม  2561

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 27,138,112.26      -                       -                           

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.3 769,275.51           749,000.00           -                           

- กิจการอ่ืน 14 119,899,539.73    1,745,482.00        206,510.00               

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 12,999,400.79      -                       -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 5,898,677.10        -                       -                           
อ่ืนๆ 15 1,497,897.95        189,909.25           -                           
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 168,202,903.34    2,684,391.25        206,510.00               

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 16 16,164,514.09      -                       -                           
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 3,154,864.00        818,678.00           -                           
เงินมดัจ าและเงินประกนัพนกังาน 982,500.00           10,500.00             -                           

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 20,301,878.09      829,178.00           -                           
                    รวมหน้ีสิน 188,504,781.43    3,513,569.25        206,510.00               

2

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
 (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                               (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั



งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม  2561

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น  - มูลค่าหุ้นละ  10 บาท

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามญั 8,000,000 หุ้น 80,000,000.00      80,000,000.00      80,000,000.00          

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ -  หุ้นสามญั 8,000,000 หุ้น 80,000,000.00      80,000,000.00      80,000,000.00          
ก าไร(ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย -                       -                       -                           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 21,559,835.72 21,559,835.72 (206,510.00)

รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 6,533,829.10 -                       -                           
                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 108,093,664.82 101,559,835.72 79,793,490.00

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 296,598,446.25 105,073,404.97 80,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563  

งบแสดงฐานะการเงิน

3

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะบริษทั

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
 (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                               (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย



รวม
ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
และ ส ารองเป็น ของ ผูถื้อหุ้น       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  1 มกราคม 2562 80,000,000.00     -                  (206,510.00)          -                       -                           79,793,490.00     79,793,490.00     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 1.3 -                      -                  -                        6,533,829.10        6,533,829.10            6,533,829.10       6,533,829.10       
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                      -                  21,766,345.72       -                       -                           21,766,345.72     21,766,345.72     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 80,000,000.00     -                  21,559,835.72       6,533,829.10        6,533,829.10            108,093,664.82    108,093,664.82    

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   ธนัวาคม 2562

บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

4

งบการเงินรวม

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                             ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ     
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                       (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)        

 ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั



ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้
และ ส ารองเป็น       รวมส่วนของ

ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 80,000,000.00      -                    -                       80,000,000.00       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2561
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2561 -                       -                    (206,510.00)         (206,510.00)           
     ปันผลจ่าย -                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 80,000,000.00      -                    (206,510.00)         79,793,490.00       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2562 80,000,000.00      -                    (206,510.00)         79,793,490.00       
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2562
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 2562 -                       -                    21,766,345.72      21,766,345.72       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 80,000,000.00      -                    21,559,835.72      101,559,835.72     

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
              (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์             (นายธชัพล ชลวฒันสกลุ)
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   ธนัวาคม 2562

บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงินเฉพาะบริษทั



งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม  2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 925,937,535.44         -                           -                          
รายไดค้่าบริหารจดัการ -                             8,565,973.23           -                          
ดอกเบ้ียรับ 224,035.69                1,594.55                   -                          
รายไดอ่ื้น 9,032,868.15             4,088.34                   -                          

         รวมรายได้ 935,194,439.28         8,571,656.12           -                          

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 744,007,872.07         -                           -                          
ตน้ทุนค่าบริหารจดัการ -                             6,308,366.21           -                          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 114,974,051.45         -                           -                          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 43,693,160.55           3,306,943.29           206,510.00             

ตน้ทุนทางการเงิน 3,793,734.59             -                           -                          
          รวมค่าใชจ่้าย 906,468,818.66         9,615,309.50           206,510.00             

ส่วนแบ่งก าไร จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                             22,646,263.50         -                          

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28,725,620.62 21,602,610.12 (206,510.00)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 18.2 6,959,274.90             (163,735.60) -                          
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 21,766,345.72 21,766,345.72 (206,510.00)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 21,766,345.72 21,766,345.72 (206,510.00)

21,766,345.72 21,766,345.72 (206,510.00)

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 2.72 2.72 (0.03)

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 8,000,000 8,000,000 8,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563  

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                    ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                     (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



งบการเงินรวม
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม  2561

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 21,766,345.72                21,766,345.72         (206,510.00)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                           -                          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 21,766,345.72 21,766,345.72 (206,510.00)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 21,766,345.72 21,766,345.72 (206,510.00)

21,766,345.72 21,766,345.72 (206,510.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563  

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2562
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

21,766,345.72                 

รายการปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได-้

    เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 4,021.15                          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 818,678.00                      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย (22,646,263.50)                

ดอกเบ้ียรับ (1,594.55)                         

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีตดับญัชี (163,735.60)                     

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน (222,548.78)                     

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (761,422.83)                     

สินคา้คงเหลือ -                                   

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (2,068.97)                         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (492,450.00)                     

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,287,972.00                   

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 189,909.25                      

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,500.00                        

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 1,009,890.67                   

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (231,579.37)                     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 778,311.30                      

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                     ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      

        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       
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ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี

บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม 2562



บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (46,984.02)                       

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (299,600.00)                     

เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,594.55                          

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (344,989.47)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)-สุทธิ 433,321.83                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 300,000.00                      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 733,321.83                      

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                    ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ       
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวำคม 2562

9

บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดัไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 28 
ธนัวำคม 2561 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร  บริษทัฯ ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรลงทุนในบริษทัอื่น 

  

1.2 เกณฑ์ในการจัดท าและการแสดงรายการในงบการเงิน 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นตน้ไปบริษทัฯไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีจากเดิมท่ีใชต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ เป็นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติ
ทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี โดยปรับงบการเงินท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบยอ้นหลงั 

“บริษทั” จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 มีทุนจดทะเบียน
เป็นจ ำนวนเงิน 80 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั จ ำนวน 8 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท) เรียกช ำระเต็มมูลค่ำ โดยรับช ำระเป็นเงิน
ลงทุนในหุน้สำมญัของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั มูลค่ำ 55 ลำ้นบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ: บริษทั ฟำร์แมกซ์ 
รีเทล จ ำกดั) มูลค่ำ 25 ลำ้นบำท โดย บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดั ไดรั้บโอนอ ำนำจควบคุมและกำรบริหำรทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี          
1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป ดงันั้น “บริษทั” จึงไดเ้ร่ิมน ำเสนองบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 ไดร้วมงบกำรเงินของ บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย
หลงัจำกไดต้ดัยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมในสอง
ภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
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1.3 การรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสามญัของ  บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ : 
บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ท่ีก าหนดให้บนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้
และหน้ีสินท่ีรับมาระบุได ้ดว้ยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัรวมธุรกิจ ในการน้ีไม่มีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม เน่ืองจากบริษทัฯ 
ควบคุมบริษทัย่อยทั้ง 2 แห่งในจ านวนหุ้น ร้อยละ 100  ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นกำรโอนธุรกิจกบัรำคำตำมบญัชี
ดงักล่ำว ณ วนัท่ี โอนธุรกิจจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินจำกกำรรวมธุรกิจ 
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั” 

ณ วนัรวมธุรกิจ ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีโอนให ้และ สินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาท่ีระบุได ้มีดงัน้ี 

 
      (หน่วย :บำท) 

 
  บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั 

เฮลท ์จ ำกดั 

 บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั   
 รวม 

ส่ิงตอบแทนในการรวมธุรกจิ       

หุน้สำมญัของบริษทัฯ  55,000,000.00  25,000,000.00  80,000,000.00 

หัก มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ท่ีได้มาและหนีสิ้นท่ีรับมา 

 สินทรัพยท่ี์ระบุได ้       

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  3,809,367.63  7,437,825.61  11,247,193.24 

 ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีอ่ืน  7,665,152.99 1 11,749,803.91  19,414,956.90 

 สินคำ้คงเหลือ  92,712,338.81  28,196,956.17  120,909,294.98 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  2,914.62  521,499.00  524,413.62 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ   52,767,335.35  10,810,907.31  63,578,242.66 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  507,415.77  4,505,095.30  5,012,511.07 
 สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี  409,420.40  338,286.76  747,707.16 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  17,853,994.42  8,640,340.08  26,494,334.50 

               รวมสินทรัพยท่ี์ระบุได ้  175,727,939.99  72,200,714.14  247,928,654.13 

 
       

 หน้ีสินท่ีระบุได ้           
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  (35,013,116.35)  -  (35,013,116.35) 
 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน  (42,564,426.03)  (17,251,617.48)  (59,816,043.51) 

 ส่วนของหน้ีสินระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี   (4,975,562.47)  (20,585,753.46)  (25,561,315.93) 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (2,655,994.00)  -  (2,655,994.00) 
 หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (2,873,866.32)  (978,809.31)  (3,852,675.63) 

 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  (7,973,760.53)  (23,139,921.08)  (31,113,681.61) 

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  (2,520,102.00)  (861,896.00)  (3,381,998.00) 

              รวมหน้ีสินท่ีระบุได ้  (98,576,827.70)  (62,817,997.33)  (161,394,825.03) 

 
       

สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิท่ีระบุได้ - ที่ได้รับ  77,151,112.29  9,382,716.81  86,533,829.10 

ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดียวกนั  
22,151,112.29  (15,617,283.19)  6,533,829.10 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่โดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2562 ซ่ึงกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ในงวดปัจจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบ
กำรเงินอยำ่งมีนยัส ำคญั 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดอ้อกมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรน ำเสนองบกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง สินคำ้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผดิพลำด 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง กำรบญัชีส ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

เก่ียวกบัควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล 
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ตน้ทุนกำรกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26 เร่ือง กำรบญัชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เม่ือออกจำกงำน 
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ฉบบัท่ี 28 เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 33 เร่ือง ก ำไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล 
ฉบบัท่ี 36 เร่ือง กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมำณกำรหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อำจเกิดข้ึน 
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ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 เร่ือง อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1  เร่ือง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใชเ้ป็นคร้ังแรก 
ฉบบัท่ี 2 เร่ือง กำรจ่ำยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สญัญำประกนัภยั 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขำยและกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 เร่ือง กำรส ำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่ 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงำนด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบกำรเงินรวม 
ฉบบัท่ี 11 เร่ือง กำรร่วมกำรงำน 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจกำรอ่ืน 
ฉบบัท่ี 13 เร่ือง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณีท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งอยำ่งเฉพำะเจำะจง 

กบักิจกรรมด ำเนินงำน 
ฉบบัท่ี 25 เร่ือง ภำษีเงินได ้- กำรเปล่ียนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรือของผูถื้อหุน้ 
ฉบบัท่ี 29 เร่ือง กำรเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน – ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจำกกำรร้ือถอน กำรบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ 
                   คลำ้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 5 เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจำกกองทุนกำรร้ือถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 เร่ือง กำรปรับปรุงยอ้นหลงัภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 29  

เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 10 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำลและกำรดอ้ยค่ำ 
ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทำนบริกำร 
ฉบบัท่ี 14 เร่ือง ขอ้จ ำกดัสินทรัพยต์ำมโครงกำรผลประโยชน์ ขอ้ก ำหนดเงินทุนขั้นต ่ำและปฏิสมัพนัธ์ 

ของรำยกำรเหล่ำน้ี ส ำหรับมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน 
ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง กำรจ่ำยสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จำ้ของ 
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ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนกำรเปิดหนำ้ดินในช่วงกำรผลิตส ำหรับเหมืองผวิดิน 
ฉบบัท่ี 21 เร่ือง เงินท่ีน ำส่งรัฐ 
ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศและส่ิงตอบแทนจ่ำยล่วงหนำ้ 
ฉบบัท่ี 23 เร่ือง ควำมไม่แน่นอนเก่ียวกบัวิธีกำรทำงภำษีเงินได ้

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินมำตรฐำนกำรบญัชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน 
กำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 แลว้เห็นวำ่ 
1) มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1, ฉบบัท่ี 2, ฉบบัท่ี 7, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 12, ฉบบัท่ี 16, ฉบบัท่ี 19, 

ฉบับท่ี 21, ฉบับท่ี 23, ฉบับท่ี 24, ฉบับท่ี 27, ฉบับท่ี 33, ฉบับท่ี 34, ฉบับท่ี 36, ฉบับท่ี 37, ฉบับท่ี 38 
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 1,ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 13 และฉบบัท่ี 15 จะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

2) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับท่ี  32, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 7, ฉบับท่ี 9, ฉบับท่ี  16             
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรออกรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี16 และฉบบัท่ี 19 ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่
ระหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำถือปฏิบติั 

3) มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีกล่ำวในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

บริษทัฯ บนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑ์คงคำ้ง 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยจะบนัทึกเป็นรำยไดเ้ม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ท่ีรับจำ้งผลิตตำมค ำสั่งท่ีก ำหนดเป็นพิเศษของ
ลูกคำ้ จะรับรู้รำยไดโ้ดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร จะบนัทึกเป็นรำยไดโ้ดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 
- ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
- เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯ มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 
2.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีแสดง ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝำกธนำคำร และ เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีมีก ำหนดจ่ำย
คืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน 
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2.3 ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯ บนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วิเครำะห์อำยหุน้ีและสถำนะกำรเงินของลูกหน้ี 

2.4 สินคำ้คงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูป บนัทึกในรำคำทุน โดยวิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน แลว้แต่อยำ่งใดจะต ่ำ
กวำ่  

บริษทัฯ ตั้ งค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ เมื่อคำดว่ำสินค้ำจะเส่ือมสภำพ  หรือล้ำสมัย โดยพิจำรณำจำก
สภำพปัจจุบนัของสินคำ้คงเหลือและแนวโนม้ของผูบ้ริโภคเป็นเกณฑ ์

2.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบริษทัฯ มีสิทธิออกเสียงทั้งทำงตรงและทำงออ้มมำกกว่ำก่ึงหน่ึงหรือมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริษทัโดยวิธีส่วนได้
เสีย 

2.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยด์งัน้ี; 

  ปี 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  3-5 
เคร่ืองตกแต่ง อปุกรณ์และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  5 
ยำนพำหนะ  5 

2.7 ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีประกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีเก่ียวกับรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรรวมธุรกิจ หรือ
รำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ไดแ้ก่ ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐโดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดว่ำมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพย ์และหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใชก้บัผลแตกต่ำงชัว่ครำว เม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยอิง
กบักฎหมำยท่ีประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรำยงำน  
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมี
จ ำนวนเพียงพอกบักำรใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน 
ณ ทุกวนัท่ีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง 

2.8 ผลประโยชน์พนกังำน 

บริษทัฯ  รับรู้  เงินเดือน  ค่ำจำ้ง  โบนสั  เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์
อ่ืนๆ เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
เงินชดเชยเม่ือออกจำกงำนของพนกังำนตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎหมำยของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของ
ก ำไรขำดทุนตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน  

ภำระผูกพนัของบริษทัฯ เก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำนน้ีค ำนวณโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้ อยำ่งไรก็ตำม ผลประโยชน์หลงัออกจำก
งำนท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

บริษทัฯ  รับรู้ก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในส่วนของก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดรำยกำร 

2.9 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ี
ประมำณไว ้

2.10 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียก
ช ำระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 

3. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรำยกำรบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำร
ดงักล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัส ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยกำรบัญชีและรำยกำรคำ้ ท่ีมีกับบริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
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3.1  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้       
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -  733,156.15  - 

    บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั  41,310.00  -  - 
รวม  41,310.00  733,156.15  - 

ลูกหน้ีอ่ืน       
บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  5,244,177.83  -  - 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั*  -  10,000.00  - 
นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์  3,668,071.92  -  - 

รวม  8,912,249.75  10,000.00  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,953,559.75  743,156.15  - 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน       

- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  9,840.00  733,156.15  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    31,470.00  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7 - 12 เดือน    -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน  สุทธิ  41,310.00  733,156.15  - 

3.2 เงินมดัจ ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

เงินมดัจ ำจ ำนวนดงักล่ำว เป็นเงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรส ำนกังำนและท่ีตั้งสำขำ(ร้ำนขำยยำ) กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ทั้งส้ิน จ ำนวน 8 สญัญำ  
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3.3 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้       
    บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  21,700.95  -  - 
    บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั  5,189.50  -  - 

รวม  26,890.45  -  - 
เจำ้หน้ีอ่ืน       
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั*  -  749,000.00  - 
บริษทั สิริรวี จ  ำกดั  423,576.00  -  - 
บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  82,559.06  -  - 
นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์  236,250.00  -  - 

รวม  742,385.06  749,000.00  - 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  769,275.51  749,000.00  - 

* เดิมช่ือบริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562 

3.4 รำยละเอียดของรำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
  บำท   

นโยบำยกำรก ำหนด
รำคำ 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  ส ำหรับปีส้ินสุด  ส ำหรับปีส้ินสุด  
  2562  2562  2561  
บริษัทย่อย       

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร  -  8,565,973.23  -  รำคำตำมสญัญำ 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน       

ขำยสินคำ้  1,849,947.27  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ซ้ือสินคำ้  1,106,776.57  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำเช่ำ  3,157,938.00  484,650.00  -  รำคำตำมสญัญำ 

        ค่ำใชจ่้ำยเบด็เตลด็อ่ืนๆ  8,392.52  -  -   
บุคคลที่เกี่ยวข้อง         

ค่ำเช่ำ  680,625.00  -  -  รำคำตำมสญัญำ 
ขำยสินคำ้  63,754.78  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่ำเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรมีรำยกำรดงัน้ี : 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 2562  2562  2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,095,000.00  2,300,000.00  - 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 746,026.00  701,400.00  - 

รวม 6,841,026.00  3,001,400.00  - 

กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ โดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัโดยมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมกำรร่วมกนัมีดงัน้ี 

        ร้อยละกำรถือหุ้น 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  จดัตั้งข้ึนใน  ณ 31 ธค 62  ณ 31 ธค 61 

บริษทัยอ่ย :           

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  จ ำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 
เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์  

 เป็นผูถื้อหุน้และมีกรรมกำรร่วมกนั  ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั * 
 

 ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 
วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์และผลิตภณัฑเ์พื่อกำร
ดูแลสุขภำพและสุขอนำมยั 

 เป็นผูถื้อหุ้นและมีกรรมกำรร่วมกนั  ประเทศไทย  100.00  98.80 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง :           

บริษทั สิริรวี จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้  ประเทศไทย     

บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร  ประเทศไทย  -  - 

บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 คลินิกเวชกรรม  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร  ประเทศไทย  -  - 

บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั  ผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสุขภำพ  ผูบ้ริหำรเป็นผูถื้อหุน้และกรรมกำรเป็น
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย     

บริษทั อ่ิมอุ่น ฟู้ดแอนดเ์ซอร์วิส จ ำกดั  กิจกำรภตัตำคำร/ร้ำนอำหำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้  ประเทศไทย  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       

นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       

นำยธชัพล ชลวฒันสกุล    กรรมกำร       

บุคคลท่ีเคยเก่ียวขอ้งกนั           

นำยสุเมธ มโนสุทธิ **    กรรมกำร       

นำยณฐัวฒ์ิุ มโนสุทธิ ***    กรรมกำร       

 
*  เดิมช่ือบริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562 
** นำยสุเมธ มโนสุทธิ เป็นกรรมกำรของบริษทัฯยอ่ย และไดล้ำออกจำกกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2561 
** นำยณฐัวฒ์ิุ มโนสุทธิ เป็นกรรมกำรของบริษทัฯยอ่ย และไดล้ำออกจำกกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวำคม 2561 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เงินสด  3,946,736.23  400.00  300,000.00 
เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน  23,479,224.46  732,921.83  - 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  27,425,960.69  733,321.83  300,000.00 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน 
ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้       

ลูกหน้ีกำรคำ้   3,429,272.02  -  - 
หกั  ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  - 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอื่น    3,429,272.02  -  - 

ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัน 

      
- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  1,148,905.60  -  - 

- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    2,280,366.42  -  - 

- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  -  - 

- เกินก ำหนดช ำระ 7 - 12 เดือน    -  -  - 

- เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน  สุทธิ  3,429,272.02  -  - 

ลูกหน้ีอ่ืน       
ลูกหน้ีอ่ืน  4,646,510.25  -  - 
รำยไดค้ำ้งรับ  816,034.30   -  - 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้  596,643.00  18,266.68  - 
เงินมดัจ ำระยะสั้น  1,303,672.88  -  - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  7,362,860.43  18,266.68  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน กิจกำรอ่ืน  10,792,132.45  18,266.68  - 
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6. สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ  2561  สินคำ้คงเหลือ สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ยำและผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร  94,470,455.92  -  - 
สินคำ้สุขภำพส ำหรับภำยนอกร่ำงกำย  17,721,657.40  -  - 
อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น  18,275,316.80  -  - 
สินคำ้บริโภค  8,191,384.48  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง  287,519.31  -  - 
สินคำ้ - รอเปล่ียน  1,689,037.79  -  - 
        รวม  140,635,371.70  -  - 
หกั  ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั  (1,689,037.79)  -  - 
สินคำ้คงเหลือ  สุทธิ  138,946,333.91  -  - 

7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ภำษีซ้ือ  1,608,382.55  -  - 
ภำษีซ้ือไม่ถึงก ำหนด  464,076.66  2,068.97  - 
อ่ืนๆ  238,136.83  -  - 
รวม  2,310,596.04  2,068.97  - 
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ประกอบดว้ย  

     งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  ทุนช ำระแลว้    สดัส่วนเงินลงทุน  (เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย) 
  31-ธ.ค.  31-ธ.ค.  31-ธ.ค.  31-ธ.ค.  31-ธ.ค.  1-ม.ค. 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  2562  2561  2562  2561  2562  2562 
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) 

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  55  55  100  100  82.43  55.00 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั* 
= 
 
Z== 

 25  25  100  98.80  20.22  24.70 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย          102.65  79.70 

*เดิมช่ือบริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562 
 
กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 
 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 31 ธนัวำคม 2562  
   
ยอดยกมำ  79,700,000.00  
รับเพ่ิม 299,600.00  
  เพ่ิมข้ึนจำกส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัยอ่ย 22,646,263.50  
  ยอดยกไป 102,645,863.50  
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562  ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดิน อำคำร ส่วนปรับปรุง
ทรัพยท่ี์เช่ำ 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 
  

ยำนพำหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ 

เฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองตกแต่ง 

งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 
 

รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 8,176,160.00 46,269,023.57 31,835,884.28 6,583,808.70 3,350,700.93 6,008,023.30 2,862,979.23 - 105,086,580.01 
เพิ่มข้ึน - 368,300.00 8,158,955.19 2,265,831.93 745,000.00 2,730,942.21 4,920,613.82 6,153,975.84 25,343,618.99 
ลดลง - (31,684,100.11) (343,141.86) (936,148.23) - (4,913,532.07) (95,187.98) (2,823,900.15) (40,796,010.40) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - 1,499,662.33  10,800.00 - - 137,724.36 (1,648,186.69) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,176,160.00 14,953,223.46 41,151,359.94 7,924,292.40 4,095,700.93 3,825,433.44 7,826,129.43 1,681,889.00 89,634,188.60 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 - (24,136,483.13) (4,261,946.10) (3,733,218.20) (3,350,697.93) (3,820,034.04) (2,205,957.95) - (41,508,337.35) 
เพิ่มข้ึน - (5,594,194.21) (2,089,430.58) (1,202,379.00) (116,342.33) (1,043,915.85) (499,586.98) - (10,545,848.95) 
ลดลง - 26,908,400.09 343,141.86 919,177.76 - 3,803,476.65 95,178.98 - 32,069,375.34 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - (2,822,277.25) (6,008,234.82) (4,016,419.44) (3,467,040.26) (1,060,473.24) (2,610,365.95) - (19,984,810.96) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,176,160.00 12,130,946.21 35,143,125.12 3,907,872.96 628,660.67 2,764,960.20 5,215,763.48 1,681,889.00 69,649,377.64 
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 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
 อุปกรณ์ส ำนกังำน  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

และอุปกรณ์ 
 รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  -  - 
เพ่ิมข้ึน 8,593.46  38,390.56  46,984.02 
ลดลง -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,593.46  38,390.56  46,984.02 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 -  -  - 
เพ่ิมข้ึน (342.20)  (3,678.95)  (4,021.15) 
ลดลง -  -  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (342.20)  (3,678.95))  (4,021.15) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 8,251.26  34,711.61  42,962.87 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รำคำทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 9,853,527.64 
เพ่ิมข้ึน 3,727,750.00 
ลดลง (857,110.16) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 12,724,167.48 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (4,841,016.57) 
เพ่ิมข้ึน (1,122,732.52) 
ลดลง 130,889.41 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 (5,832,859.68) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 6,891,307.80 
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11. สิทธิการเช่า-สุทธิ 

ณ วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562 และ  2561  สิทธิกำรเช่ำ ประกอบดว้ย 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม 

  ณ วนัท่ี    ตดั    ณ วนัท่ี 

  1 มกรำคม 2562  เพิ่มข้ึน  จ ำหน่ำย  ปรับปรุง  31 ธนัวำคม 2562 

สิทธิการเช่า           

รำคำทุน           

สิทธิกำรเช่ำรอตดับญัชี  12,625,000.00  3,125,000.00  -  -  15,750,000.00 

รวมรำคำทุน  12,625,000.00  3,125,000.00  -  -  15,750,000.00 

หกัรำยจ่ำยตดัจ ำหน่ำยสะสม           

สิทธิกำรเช่ำรอตดับญัชี  (1,881,099.70)  (1,155,555.52)  -  -  (3,036,655.22) 

รวม  (1,881,099.70)  (1,155,555.52)  -  -  (3,036,655.22) 

สิทธิกำรเช่ำ-สุทธิ  10,743,900.30        12,713,344.78 

 
กำรตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม 2562  แสดงไวใ้นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 

12. เงนิฝากทีมี่ภาระผูกพนั 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนัจ ำนวนดงักล่ำวใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง 

13. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  ประกอบดว้ย 
  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  

เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร  18,138,112.26  -  -  
เงินกูย้มืระยะสั้น   9,000,000.00  -  -  

รวม  27,138,112.26  -  -  

กลุ่มบริษทัฯ ไดท้ ำสัญญำวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ  อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำง
ร้อยละ 1.95 ถึง ร้อยละ 7.70 ต่อปี โดยจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯและกรรมกำร เป็นหลกัประกนั 
และมีผูถื้อหุน้และกรรมกำรของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูค้  ้ำประกนั 
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14. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน       

ตัว๋เงินจ่ำย  53,532,714.32  -  - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้  53,998,983.93  -  - 

รวม  107,531,698.25  -  - 

เจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน       
เจำ้หน้ีอ่ืน  1,065,663.53  15,012.91  - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  11,156,960.75  1,730,469.09  206,510.00 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  62,729.70  -  - 
อ่ืน  82,487.50  -  - 

รวม  12,367,841.48  1,745,482.00  206,510.00 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  119,899,539.73  1,745,482.00  206,510.00 

15. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ภำษีขำย  229,643.94  84,149.95  - 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยรอกำรน ำส่ง  433,626.95  57,795.81  - 
ภำษีขำยไม่ถึงก ำหนด  834,627.06  47,963.49  - 
               รวม  1,497,897.95  189,909.25  - 

16. เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 
  ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  56,674,997.54  -  - 
หกั  ช ำระคืน  (27,511,082.66)  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  29,163,914.88  -  - 
หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (12,999,400.79)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิ  16,164,514.09  -  - 
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เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำแนกตำมวงเงินไดด้งัน้ี; 

 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบ้ีย  

 วงเงิน 
ยอดคำ้งช ำระ 

ณ วนัท่ี  
(ร้อยละ) กำรช ำระคืนเงินกู ้

 2562 2561 31-ธ.ค.-62   
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั      

วงเงินท่ี 1  5 5 0.24 MLR  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 78,000 บำท 
     เร่ิม กนัยำยน 2556 ถึง สิงหำคม 2563 

วงเงินท่ี 2 5.5 5.5 1.20 
MLR-2.0%  
ถึง MLR  

ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท  

     เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 3 4.5 4.5 0.91 
MLR-2.0%  
ถึง MLR  

ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท  

     เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 
วงเงินท่ี 4  6 6 4.05 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท  

      เร่ิม  มกรำคม 2561 ถึง  มิถุนำยน 2565 
วงเงินท่ี 5 3 3 1.60 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท  

      เร่ิม  กรกฎำคม 2560 ถึง  มิถุนำยน 2565 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั     

วงเงินท่ี 1  10 10 4.30 MLR-1.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 190,000 บำท  
     เร่ิมมกรำคม 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 2 10 10 7.60 MLR ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 195,000 บำท   
     เร่ิม ตุลำคม 2560 ถึง กนัยำยน 2565 

วงเงินท่ี 3 - 4 - MLR  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 75,000 บำท  
     เร่ิม ธนัวำคม 2559 ถึง พฤศจิกำยน 2564 

วงเงินท่ี 4  15 15 9.26 MLR ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 300,000 บำท 
     เร่ิม  ธนัวำคม 2560 ถึง พฤศจิกำยน 2565 

วงเงินท่ี 5 - 17 - ร้อยละ 4.99 ถึง ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 206,500 บำท  
     MLR+1.0% เร่ิม กนัยำยน 2561 ถึง  สิงหำคม 2571 

รวม 59 80 29.16   

หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (13.00)   

สุทธิ   16.16   

 



 

28 

17. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

  กำรเปล่ียนแปลงมูลคำ่ปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชนส์ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31   ธนัวำคม  2562 และ  2561  มีดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัตน้ปี  2,049,498.00  -  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,105,366.00  818,678.00  - 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัส้ินปี  3,154,864.00  818,678.00  - 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   ธนัวำคม  2562 และ 2561  มี ดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2562  2562  2561 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  1,075,834.00  818,678.00  - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  29,532.00  -  - 
รวม  1,105,366.00  818,678.00  - 

       
ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัต่อไปน้ี : 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

อตัรำคิดลด 1.40-2.11 %  1.40% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00-5.00 %  3.00-5.00 % 
สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-23 %*  0-8 %* 
อตัรำมรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัรำถวัเฉล่ียของกลุ่มอำยขุองพนกังำน 
**  อำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีน ำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ส ำหรับปี 
2562 มีดงัน้ี 

- ถำ้อตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง  0.03  ลำ้นบำท (เพ่ิมข้ึน 
0.03 ลำ้นบำท) 

- ถำ้อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนจะเพ่ิมข้ึน 0.03 ลำ้น
บำท (ลดลง 0.03 ลำ้นบำท) 

- ถำ้สัดส่วนของพนักงำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน    
จะลดลง 0.03 ลำ้นบำท (เพ่ิมข้ึน 0.01 ลำ้นบำท) 

ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนไดค้ ำนวณโดย
กำรใชว้ิธีเดียวกนักบัท่ีค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

18. ภาษเีงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วน
ท่ีไดรั้บกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎำกรแลว้  

อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2562 และ 2561 ในอตัรำร้อยละ 20 

18.1  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  2562  2562  2561  
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  7,180,348.10  -  -  
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดั-        
    บญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว        

- รำยกำรท่ีกระทบงบก ำไรขำดทุน  (221,073.20)  (163,735.60)  -  
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  6,959,274.90  (163,735.60)  -  
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18.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับปี
ส้ินสุด31  ธนัวำคม 2562 และ 2561  สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  2562  2562  2561 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  28,725,620.62  21,602,610.12  (206,510.00) 

   อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -  11,229,919.81  4,320,522.02  - 
     คูณอตัรำภำษี    -   
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -      - 
     จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว  (221,073.20)  (163,735.60)  - 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน -       
    กำรค ำนวณก ำไรเพ่ือเสียภำษี:       
    -รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้  (4,529,252.70)  (4,529,252.70)  - 
    -ขำดทุนท่ีมีสิทธิน ำมำหกัตำมกฎหมำย  208,730.68  208,730.68   
    -ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม  270,950.31  -  - 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  6,959,274.90  (163,735.60)  - 

 

18.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำร  ดงัต่อไปน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 
  31 ธนัวำคม 2562  31  ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั-       
     สินคำ้คงเหลือ  337,807.56  -  - 
    ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  630,972.80  163,735.60  - 
         สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  968,780.36  163,735.60  - 

19. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัประกอบกิจกำรธุรกิจหลกัในกำรคำ้ยำรักษำโรคทุกชนิดและพฒันำปรับปรุงแต่งผลิตภณัฑ์ ประเภทเคมีภณัฑ ์
เภสชัภณัฑ ์ในประเทศไทย จึงมีส่วนงำนเดียวซ่ึงแสดงในงบก ำไรขำดทุน 

 

 

 



 

31 

20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2562 และ  2561 ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ ประกอบดว้ย 
  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะบริษทั  
  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป  (74,133,224.39)  -  -  
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป  763,344,177.74  -  -  
คำ่ใชจ่้ำยพนกังำน  78,045,772.65  7,988,075.25  -  
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี  12,046,289.42  4,021.15  -  
คำ่เช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร  37,108,357.40  507,105.00  -  

21. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญำเช่ำพ้ืนท่ีและสญัญำบริกำรระยะยำวกบับริษทัและบุคคลและกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งและไมเ่ก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  

 จ ำนวนสญัญำ (ฉบบั)  ค่ำเช่ำต่อเดือน 

กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8  40,596 – 121,500 บำท 

กิจกำรอ่ืน 30  3,100 – 413,805 บำท 

      รวม 38   

 

มูลค่าภาระผูกพนัตามสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย : ลำ้นบำท)      
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ไม่เกิน 1 ปี 29.16  1.98 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ปี 32.40  3.52 
มำกกวำ่ 5 ปี 1.56  - 
รวม 63.12  5.50 

22. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติเห็นชอบ ให้จดัประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีข้ึน
ในวนัท่ี 30 เมษายน 2563 และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.50 บาท 

23. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัเม่ือวนัท่ี  23 เมษายน 2563 
 
ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร      ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร 

(นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                                                    (นำยธชัพล  ชลวฒันสกลุ) 



 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนและขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 

ส ำหรับปีส้ินสุด วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
และ 

รำยงำนกำรใหค้วำมเช่ือมัน่ของผูส้อบบญัชีต่อกำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
ซ่ึงรวมอยูใ่นหนงัสือช้ีชวน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการให้ความเช่ือมัน่ของผู้สอบบัญชีต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนซ่ึงรวมอยู่ในหนังสือช้ีชวน 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ลดี จ ากดั  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่เพื่อรำยงำนต่อกำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของ บริษทั 
เฮลท์ลีด จ ำกดั ซ่ึงจดัท ำโดยผูบ้ริหำรของบริษทั ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ี ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนและงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเสมือนส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปี งบกระแสเงินสดรวมเสมือน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
หลกัเกณฑท่ี์ผูบ้ริหำรใชเ้พื่อรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำย
เหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขอ้ 3 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ีไดถู้กรวบรวมข้ึนโดยผูบ้ริหำรของบริษทั เพื่อแสดงผลกระทบของเหตุกำรณ์
หรือรำยกำรท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขอ้ 3 ท่ีมีต่อฐำนะกำรเงินรวมเสมือน
ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 และผลกำรด ำเนินงำนรวมเสมือนส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของแต่ละปี เสมือนหน่ึงว่ำเหตุกำรณ์หรือรำยกำรไดเ้กิดข้ึน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ทั้งน้ีในกำรจดัท ำขอ้มูล
ทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ี ขอ้มูลบำงส่วนท่ีน ำมำจดัท ำไดน้ ำมำจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรด ำเนินงำน
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบแลว้ของบริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จ  ำกดั และบริษทั 
เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ : บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) และงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ี
ไดมี้กำรปรับใหม่ของบริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั และบริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ : บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล 
จ ำกดั) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่อข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน ตำมหลกัเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรรวบรวม ซ่ึง
ไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขอ้ 3 

 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่อกำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของผูบ้ริหำรตำม
หลกัเกณฑซ่ึ์งไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขอ้ 2.2 ในสำระส ำคญั 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมมำตรฐำนงำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่ รหัส 3420 เร่ืองงำนท่ีให้ควำมเช่ือมัน่เพื่อรำยงำนต่อ
กำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนท่ีรวมอยู่ในหนังสือช้ีชวน ซ่ึงก ำหนดให้ขำ้พเจ้ำต้องปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนเพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำ 



ผูบ้ริหำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนตำมหลกัเกณฑ์ซ่ึงไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำง
กำรเงินรวมเสมือนขอ้ 2.2 ในสำระส ำคญัหรือไม่ 

 

วตัถุประสงคข์องงำนน้ี มิไดเ้พื่อใหข้ำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำรปรับปรุงแกไ้ขหรือกำรออกรำยงำนใหม่ หรือกำร
แสดงควำมเห็นต่อขอ้มูลทำงกำรเงินในอดีต ซ่ึงใช้ในกำรรวบรวมขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน และกำร
ตรวจสอบของขำ้พเจำ้ไม่ไดร้วมถึงกำรตรวจสอบหรือสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินดงักล่ำว 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนท่ีรวมอยูใ่นหนงัสือช้ีชวนมีวตัถุประสงคเ์พียงเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบของ
เหตุกำรณ์หรือรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัต่อขอ้มูลทำงกำรเงินท่ียงัไม่ไดถู้กปรับปรุงของบริษทั เสมือนว่ำเหตุกำรณ์
หรือรำยกำรเกิดข้ึน ณ วนัท่ีท่ีระบุไวเ้พื่อวตัถุประสงคด์งักล่ำว ดงันั้น ขำ้พเจำ้ไม่ให้ควำมเช่ือมัน่ใดๆ ต่อผลท่ี
เกิดข้ึนจริงของเหตุกำรณ์หรือรำยกำรท่ีเสนอ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  2560 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

งำนใหค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล เพื่อรำยงำนวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนถูกรวบรวมตำมหลกัเกณฑ์
ท่ีใช้ในสำระส ำคญัหรือไม่นั้น รวมถึงกำรประเมินว่ำหลกัเกณฑ์ท่ีผูบ้ริหำรใช้ในกำรรวบรวมขอ้มูลมีควำม
สมเหตุสมผลหรือไม่ ส ำหรับกำรแสดงถึงผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัจำกเหตุกำรณ์หรือรำยกำรโดยตรง และ
เพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอวำ่ 

- รำยกำรปรับปรุงเสมือนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้สดงอยำ่งเหมำะสมตำมหลกัเกณฑด์งักล่ำว 

- ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนสะทอ้นถึงกำรน ำรำยกำรปรับปรุงเสมือนขำ้งตน้ไปปรับปรุงขอ้มูลทำง
กำรเงินรวม ท่ียงัไม่ไดถู้กปรับปรุงอยำ่งเหมำะสม 

วิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของขำ้พเจ้ำ ตำมควำมเขำ้ใจในลกัษณะของกิจกำร รวมถึง
เหตุกำรณ์หรือรำยกำรท่ีใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน และสถำนกำรณ์ของงำนอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึงกำรประเมินกำรน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนโดยรวม 
ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนท่ีข้ำพเจ้ำได้รับมีควำมเพียงพอและเหมำะสมส ำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขำ้งตน้น้ีไดร้วบรวมตำมหลกัเกณฑ์ซ่ึงไดอ้ธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนขอ้ 3 ในสำระส ำคญั 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อจ ากดัในการน าไปใช้ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนถูกจดัท ำข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประกอบกำรยื่นขอท ำค ำเสนอขำยหุ้นสำมญั
ของบริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ละแสดงขอ้มูล
ทำงกำรเงินรวมเสมือนดงักล่ำวในหนังสือช้ีชวน ขำ้พเจำ้มิไดป้ฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี มำตรฐำน
และแนวปฏิบติัอ่ืนท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปในประเทศอ่ืน ดงันั้น จึงมิควรถือวำ่กำรปฏิบติังำนดงักล่ำวเป็นไป
ตำมมำตรฐำนหรือแนวปฏิบติัเหล่ำนั้น ดงันั้น รำยงำนน้ีจึงไม่ควรน ำไปใชห้รืออำ้งอิงในประเทศอ่ืนหรือเพื่อ
วตัถุประสงค์อ่ืนนอกจำกวตัถุประสงค์ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ขำ้พเจ้ำไม่มีหน้ำท่ีหรือส่วนรับผิดชอบ และขอ
ปฏิเสธควำมรับผิดต่อบุคคลใดๆ อนัเน่ืองมำจำกกำรใชห้รือกำรอำ้งอิงถึงรำยงำนฉบบัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมใดๆ รวมถึงกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์นอกเหนือจำกเป็นไปตำมวตัถุประสงคต์ำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ 
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 ทะเบียนเลขท่ี 3885 

 
 
 
 
 
ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
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วนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2563 



31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 11,247,193.24      4,473,014.91           

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,815,602.95        -                           
- กิจการอ่ืน 5,526,051.20        31,828,614.37         

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 120,909,294.98    142,915,674.37       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 728,133.22           2,061,217.38           

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 147,226,275.59    181,278,521.03       

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                           
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ 63,578,242.66      67,481,797.72         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,012,511.07        5,685,583.28           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 747,707.16           359,147.80              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

สิทธิการเช่า - สุทธิ 10,743,900.30      7,540,068.49           
เงินฝากท่ีมีภาระผูกพนั 3,000,000.00        3,000,000.00           
เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000.00             -                           
เงินมดัจ า - กิจการอ่ืน 6,731,573.25        5,575,509.58           
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 362,360.70           231,552.15              
อ่ืนๆ 5,392,780.65        6,157,657.25           
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 95,629,075.79      96,031,316.27         

รวมสินทรัพย์ 242,855,351.38    277,309,837.30       

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมเสมือนน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ 2560
บาท

- 1 -

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                    ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                        (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           



31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 35,013,116.35      48,305,713.23         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 

- กิจการอ่ืน 54,949,250.76      61,927,573.07         

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,655,994.00        26,733,000.00         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 25,561,315.93      11,313,413.89         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 2,141,777.49        24,384.71                
อ่ืนๆ 1,710,898.14        489,199.16              
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 122,032,352.67    148,793,284.06       

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน สุทธิ 31,113,681.61      40,138,396.45         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,049,498.00        1,795,739.00           
เงินมดัจ าและเงินประกนัพนกังาน 1,332,500.00        644,500.00              

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 34,495,679.61      42,578,635.45         
                    รวมหน้ีสิน 156,528,032.28    191,371,919.51       

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน

(นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                        (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           
- 2 -

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ 2560
บาท

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                    ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      



31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้  - มูลค่าหุน้ละ  10 บาท

ทุนจดทะเบียน - หุน้สามญั 8,000,000 หุน้ 80,000,000.00      80,000,000.00         

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ -  หุน้สามญั 8,000,000 หุน้ 80,000,000.00      80,000,000.00         
ก าไร(ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย -                        -                           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (8,873,243.78) (9,262,645.09)

รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 15,200,562.88      15,200,562.88         
                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 86,327,319.10 85,937,917.79

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 242,855,351.38 277,309,837.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมเสมือนน้ี

- 3 -

ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ 2560
บาท

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                    ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                        (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย



รวม
ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ
และ ส ารองเป็น ของ ผูถื้อหุน้       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 80,000,000.00     -                         15,200,562.88      15,200,562.88          95,200,562.88     95,200,562.88     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี -                       

     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                   (9,262,645.09)        -                        -                            (9,262,645.09)      (9,262,645.09)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 80,000,000.00     -                   (9,262,645.09)        15,200,562.88      15,200,562.88          85,937,917.79     85,937,917.79     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 80,000,000.00     -                   (9,262,645.09)        15,200,562.88      15,200,562.88          85,937,917.79     85,937,917.79     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                       -                   389,401.31            -                        -                            389,401.31           389,401.31           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 80,000,000.00     -                   (8,873,243.78)        15,200,562.88      15,200,562.88          86,327,319.10     86,327,319.10     

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมเสมือนน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมเสมือน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31   ธนัวาคม 2561 และ 2560

บาท
ก าไร (ขาดทุน) สะสม รวมองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

- 4 -

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                             ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ     
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                       (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)        

 ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ

ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั



31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 781,387,778.87           693,488,613.03            
ดอกเบ้ียรับ 31,767.45                    32,465.31                     
รายไดอ่ื้น 9,786,104.11               7,813,399.80                

         รวมรายได้ 791,205,650.43           701,334,478.14            

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 643,431,069.17           584,361,327.47            
ค่าใชจ่้ายในการขาย 106,137,402.76           92,041,145.66              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,269,770.56             30,754,659.04              

ตน้ทุนทางการเงิน 5,765,410.13               3,415,606.35                
          รวมค่าใชจ่้าย 788,603,652.62           710,572,738.52            

ส่วนแบ่งก าไร จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                               -                                

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,601,997.81 (9,238,260.38)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,212,596.50               24,384.71
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี 389,401.31 (9,262,645.09)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 389,401.31 (9,262,645.09)

389,401.31 (9,262,645.09)

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.05 (1.16)

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 8,000,000 8,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมเสมือนน้ี

- 5 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนรวมเสมือน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ 2560
บาท

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ          ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           



31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 389,401.31                     (9,262,645.09)                  

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                  -                                   

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 389,401.31 (9,262,645.09)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 389,401.31 (9,262,645.09)

389,401.31 (9,262,645.09)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมเสมือนน้ี

- 6 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมเสมือน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 และ 2560
บาท

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ        ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       



บาท
31 ธนัวาคม 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
389,401.31                      

รายการปรับกระทบรายการขาดทุนก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคา 13,064,349.55                 
คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,329,072.21                   
คา่สิทธิการเช่าตดัจ่าย 671,168.19                      
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 253,759.00                      
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (93,456.94)                       
ดอกเบ้ียรับ (32,465.31)                       
ดอกเบ้ียจ่าย 5,765,410.13                   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,212,596.50                   

ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 23,559,834.64                 

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (7,513,039.78)                  
สินคา้คงเหลือ 22,006,379.39                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,333,084.16                   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (451,187.07)                     

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,978,322.31)                  
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,221,698.98                   
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 688,000.00                      

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 33,866,448.01                 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (614,571.63)                     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 33,251,876.38                 

- 7 -

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี

บริษทั เฮลท์ลดี จ ำกดั และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสดรวมเสมือน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวำคม 2561

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                     ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)       



บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,160,795.49)                  
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 93,457.94                        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (656,000.00)                     
เงินสดจ่ายสิทธิการเช่า - สุทธิ (3,875,000.00)                  
เงินสดรับดอกเบ้ีย 32,465.31                        

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (13,565,872.24)                

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (13,292,596.88)                
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง (24,077,006.00)                
เงินสดรับจากการกูย้ืมระยะยาวสถาบนัการเงิน 17,000,000.00                 
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (11,776,812.80)                
เงินสดรับคา่หุ้นสามญั 25,000,000.00                 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (5,765,410.13)                  

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (12,911,825.81)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุทธิ 6,774,178.33                   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 4,473,014.91                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 11,247,193.24                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมเสมือนน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                     ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่  31 ธันวำคม 2561
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บริษทั เฮลท์ลดี จ ำกดั และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสดรวมเสมือน(ต่อ)
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บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกดั และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด (บริษัทฯ) จดทะเบียนวนัท่ี 28 ธันวำคม 2561 มีทุนจดทะเบียนเป็นจ ำนวนเงิน 80 ล้ำนบำท  
(หุ้นสำมญั จ ำนวน 8 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท) เรียกช ำระเต็มมูลค่ำ โดยรับช ำระเป็นเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ 
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั มูลค่ำ 55 ลำ้นบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ: บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) มูลค่ำ 
25 ลำ้นบำท โดย บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดั ไดรั้บโอนอ ำนำจควบคุมและกำรบริหำรทั้งหมดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 
เป็นตน้ไป 

ซ่ึงในหมำยเหตุประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ี เรียก บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั 
(เดิมช่ือ: บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) วำ่ “บริษทัยอ่ย” 

1.2 ท่ีตั้งบริษัทและข้อมูลกำรจดทะเบียน 

บริษัท เฮลท์ลีด จ ำกัด ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 28 
ธนัวำคม 2561 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร   

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกัด  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ 
วันท่ี  15 มกรำคม 2552  โดยมีส ำนักงำนใหญ่ตั้ งอยู่ เลขท่ี  เลขท่ี  37,39 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร 

ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนสำขำจ ำนวน 27 สำขำ ( ขอ้มูล ณ เดือนพฤษจิกำยน 2563) ในกรุงเทพมหำนคร  

บริษัท เฮลทิเนส จ ำกัด (เดิมช่ือ : บริษัท ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกัด)  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 16 มกรำคม 2556  โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี เลขท่ี 275 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร บริษทัยอ่ยจดทะเบียนสำขำ 9 สำขำในกรุงเทพมหำนคร และมี
กำรโอนสำขำทั้งหมดไปรวมกบับริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั ในไตรมำสท่ี 4 ปี 2562  

1.3 ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ  

บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกดั (บริษัทใหญ่) ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรลงทุนในบริษทัอ่ืน 

บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรจ ำหน่ำยยำรักษำ
โรค ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร เวชภณัฑ ์วสัดุและอุปกรณ์กำรแพทยแ์ละสินคำ้เก่ียวกบักำรดูแลสุขภำพ  

บริษัท เฮลทิเนส จ ำกัด (เดิมช่ือ : บริษัท ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกัด) (บริษัทย่อย) ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดย
ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรจ ำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร เวชภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์และสินคำ้ท่ี
เก่ียวกับกำรดูแลสุขภำพ  ต่อมำเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2562 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพำณิชยเ์พื่อ
เปล่ียนแปลงช่ือบริษทัจำก “บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั” เป็น “บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั” และเปล่ียนลกัษณะกำรด ำเนิน
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ธุรกิจเป็นผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์และผลิตภณัฑ์เพื่อกำรดูแลสุขภำพและ
สุขอนำมยั  

 

2. วตัถุประสงค์ในกำรจัดข้อมูลกำรเงินเสมือน 

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบใน 
หนังสือช้ีชวนของบริษัทฯ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรยื่นขอท ำค ำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยแ์ก่ผูล้งทุนทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้ขอ้มูลทำงกำรเงินรวม
เสมือนแสดงถึงผลกระทบอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีจะมีต่อขอ้มูลทำงกำรเงิน โดยถือเสมือนหน่ึงวำ่บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึนจำก
กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเกิดข้ึนแล้ว ข้อมูลทำงกำรเงินเสมือน มีวตัถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ผลกระทบของเหตุกำรณ์หรือรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัต่อขอ้มูลทำงกำรเงินท่ียงัไม่ไดถู้กปรับปรุงของบริษทัฯ และบริษทั
ย่อย เสมือนว่ำเหตุกำรณ์หรือรำยกำรเกิดข้ึน ณ วนัท่ีท่ีระบุไวเ้พื่อวตัถุประสงค์ดงักล่ำว ทั้งน้ี ขอ้มูลทำงกำรเงินรวม
เสมือนน้ีไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงอำจเกิดข้ึนจริง เน่ืองจำกขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนไดจ้ดัท ำข้ึนโดย
ใช้ข้อสมมติฐำนท่ีเป็นเหตุกำรณ์ซ่ึงยงัไม่ได้เกิดข้ึน ดังนั้นข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ีอำจไม่เหมำะสมส ำหรับ
วตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจำกวตัถุประสงคท่ี์กล่ำวขำ้งตน้  

 

3.  หลกักณฑ์ในกำรจัดท ำ ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน  

3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ีจดัท ำข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลของงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเสมือนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกันของแต่ละปี งบกระแสเงินสดรวมเสมือน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และหมำยเหตุ
ประกอบขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยนโยบำยบญัชีท่ีใช้เหมือนกนักบังบกำรเงินประจ ำปี ยกเวน้ขอ้
สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนตำมหมำยเหตุขอ้ 4 

3.2 แหล่งท่ีมำของขอ้มูลในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชข้อ้มูลทำงกำรเงินต่อไปน้ี 
- แสดงฐำนะกำรเงินของบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุน และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อ

หุ้น ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน ซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบบัท่ี 20/2554 ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำต  

- แสดงฐำนะกำรเงินของบริษทัยอ่ย ณ 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุน และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อ
หุ้น ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน ซ่ึงจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะซ่ึงก ำหนดโดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบบัท่ี 20/2554 ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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3.3  กำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนดว้ยเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ : 
บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) ซ่ึงเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั ท่ีก ำหนดให้บนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ี
ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำระบุได ้ดว้ยมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัรวมธุรกิจ ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนท่ีใชใ้นกำรโอนธุรกิจ
กับรำคำตำมบัญชีดังกล่ำว ณ วนัท่ี โอนธุรกิจจะแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใต้หัวข้อ 
“ส่วนเกินจำกกำรรวมธุรกิจ ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั” 

3.4  รำยกำรระหวำ่งกนั 

ในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ี ไดต้ดัรำยกำรบญัชีส ำหรับยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีนยัส ำคญั
ออกแลว้ 

 
4. สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน 
 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 
 

- ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ี จดัท ำข้ึนโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ เพื่อท่ีจะแสดงผลกระทบของรำยกำรท่ีส ำคญัท่ีมีต่อ
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบก ำไรเบ็ดเสร็จรวมเสมือน งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงในส่วนผูถื้อหุ้นรวมเสมือน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบกระแสเงินสดรวมเสมือนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  
 

- ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ี ไดป้รับปรุงขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ในปี 2561 
และ 2560 ซ่ึงน ำเสนองบกำรเงินมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะซ่ึงก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบบัท่ี 20/2554 (NPAE) มำใชต้ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำร
ตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี (PAE) 

 
- ขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ีถือเสมือนว่ำบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งข้ึน โดยมีทุนจดทะเบียน 80 ลำ้นบำท จำกรับช ำระเป็นเงิน

ลงทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกดั มูลค่ำ 55 ลำ้นบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ: บริษทั ฟำร์
แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) มูลค่ำ 25 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั บริษทัฯ ควบคุมบริษทัยอ่ยทั้ง 2 
แห่งในจ ำนวนหุน้ ร้อยละ 100 ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2560  
 

- เน่ืองจำกถือเสมือนว่ำ บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน จ ำนวน 80 ลำ้น จำกกำรรับช ำระเงินลงทุนในหุ้นสำมญัของ บริษทั ไอ
แคร์ เฮลท ์จ ำกดั มูลค่ำ 55 ลำ้นบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั (เดิมช่ือ: บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั) มูลค่ำ 25 ลำ้น
บำท ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ซ่ึงในปี 2560 งบกำรเงินท่ีผำ่นกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชี บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั มี
ทุนจดทะเบียน 30 ลำ้นบำท และมีกำรเพ่ิมทุนอีก 25 ลำ้นบำทในปี 2561 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสมมติฐำนกำรจดทะเบียน
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ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ในขอ้มูลทำงกำรเงินเสมือนน้ีจึงมีกำรปรับปรุงทุนจดทะเบียนของ ของบริษทั ไอแคร์ เฮลท ์
จ ำกดั ในวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 เป็น 55 ลำ้นบำท ซ่ึงมีผลกระทบในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 ธนัวำคม 2560 ดงัน้ี 

     ( หน่วย : บำท ) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินบริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั ณ 31 ธนัวำคม 2560 

 ตำมงบกำรเงินท่ีรำยงำน  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย์      
ลูกหน้ีอ่ืน 2,484,599.25  25,000,000.00  27,484,599.25 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุน 30,000,000.00  25,000,000.00  55,000,000.00 
 
 

     ( หน่วย : บำท ) 

 งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ 31 ธนัวำคม 2560 

 ก่อนปรับปรุง  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย์      
ลูกหน้ีอ่ืน 6,828,614.37  25,000,000.00  31,828,614.37 

ส่วนของผู้ถือหุ้น      
ทุน 55,000,000.00  25,000,000.00  80,000,000.00 
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- ในวนัท่ีกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนัเกิดข้ึนภำยใตข้อ้สมมติฐำนของกำรจดัท ำขอ้มูลกำรเงินรวมเสมือนน้ี  
(1 มกรำคม 2560) งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือนไดแ้สดงผลต่ำงของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมำ 
ท่ีระบุได ้(รำคำทุน) ณ วนัรวมธุรกิจ เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุ้นภำยใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินจำกกำรรวม
ธุรกิจ ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั” รำยละเอียดดงัน้ี 

 
 

     (หน่วย : บำท) 

 

บริษทัไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั 
(ปรับปรุง)  

บริษทั เฮลทิเนส 
จ ำกดั   รวม 

ส่ิงตอบแทนในกำรรวมธุรกจิ      
หุน้สำมญัของบริษทัฯ                    55,000,000.00      25,000,000.00     80,000,000.00  

หัก มูลค่ำสุทธิของสินทรัพย์ท่ีได้มำและหนีสิ้นท่ีรับมำ ( ส่วนของผู้ถือหุ้น)  
ทุนจดทะเบียนและช ำระแลว้                    55,000,000.00      25,000,000.00     80,000,000.00  

ก ำไรสะสม                    11,795,655.06        3,404,907.82     15,200,562.88  

รวม                    66,795,655.06      28,404,907.82     95,200,562.88  

ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกัน                    11,795,655.06        3,404,907.82     15,200,562.88  
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- ผลกระทบจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้ในกำรปรับปรุงงบกำรเงินเพื่อจดัท ำขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนท่ีส ำคญั ไดแ้ก่ มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้
มำถือปฏิบัติ  และมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีเก่ียวกบัภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน จำกเดิมค ำนวณโดยใช้ประมำณกำรจำกทำงฝ่ำยบริหำร เป็นกำรค ำนวณโดยนัก
คณิตศำสตร์ประกนัภยัตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือนณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี 

 ( หน่วย : บำท ) 
 บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  งบแสดงฐำนะกำรเงิน

รวมเสมือน 
 ตำมท่ีเคย  ผลกระทบจำก    ตำมท่ีเคย  ผลกระทบจำก   

 
 รำยงำน  กำรเปล่ียนแปลง  ปรับปรุงใหม ่  รำยงำน  กำรเปล่ียนแปลง  ปรับปรุงใหม่  
สินทรัพย์            

  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 
 

- 
  

409,420.40 
  

409,420.40 
  

- 
  

338,286.76 
  

338,286.76  

 
747,707.16 

หนีสิ้น            
  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (238,147.24)  (1,808,954.76)  (2,047,102.00)  -  (2,396.00)  (2,396.00)  (2,049,498.00) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            

  
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร              
ก่อนปรับส่วนเกินทุนจำกกำรรวม
ธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

 
23,550,646.65  

 
(1,399,534.36)  

 
22,151,112.29  

 
(15,953,173.95)  

 
335,890.76  

 
(15,617,283.19)  6,533,829.10 

หกั ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั          (15,200,562.88) 
หกั ขำดทุนสะสมใน บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั                (206,510.00) 

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร              (8,873,243.78) 
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จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  มีดงัน้ี 

 ( หน่วย : บำท ) 
 บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  งบก ำไรขำดทุน

รวมเสมือน  ตำมท่ีเคยรำยงำน  ผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

 ปรับปรุงใหม่ 
 

ตำมท่ีเคยรำยงำน  ผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

 ปรับปรุงใหม่ 
 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 48,881,840.13  70,014.00  48,951,854.13       57,185,548.63                       -       57,185,548.63   106,137,402.76 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 16,157,117.83  182,661.00  16,339,778.83  16,722,397.73  1,084.00  16,723,481.73  33,063,260.56 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 2,601,155.86  (50,535.00)  2,550,620.86  -  (338,024.36)  (338,024.36)  2,212,596.50 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 10,027,288.52  (202,140.00)  9,825,148.52  (9,566,177.57)  336,940.36  (9,229,237.21)  595,911.31 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี- บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั            (206,510.00) 

ก ำไร (ขำดทุน) รวมเสมือนส ำหรับปี            389,401.31 
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จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือนณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ดงัน้ี 

 ( หน่วย : บำท ) 
 บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  งบแสดงฐำนะกำรเงิน

รวมเสมือน 
 ตำมท่ีเคย  ผลกระทบจำก    ตำมท่ีเคย  ผลกระทบจำก   

 
 รำยงำน  กำรเปล่ียนแปลง  ปรับปรุงใหม่  รำยงำน  กำรเปล่ียนแปลง  ปรับปรุงใหม่  
สินทรัพย์            

  
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี - 

 
358,885.40 

 
358,885.40 

 
- 

 
262.40 

 
262.40 

 
359,147.80 

หนีสิ้น            
  

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (238,147.24)  (1,556,279.76)  (1,794,427.00)  -  (1,312.00)  (1,312.00)  (1,795,739.00) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น            

  
ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรก่อนปรับ
ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกนั 

 
 

13,523,358.13  

 
 

(1,197,394.36)   

 
 

12,325,963.77  

 
 

(6,386,996.38)   

 
 

(1,049.60)   

 
 

(6,388,045.98)   5,937,917.79 
หกั ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจ
ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนั 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (15,200,562.88) 

ก ำไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 (9,262,645.09) 
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จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนรวมเสมือน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  มีดงัน้ี 

 ( หน่วย : บำท ) 
 บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  งบก ำไรขำดทุน

รวมเสมือน  ตำมท่ีเคยรำยงำน  ผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

 ปรับปรุงใหม่ 
 

ตำมท่ีเคยรำยงำน  ผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

 ปรับปรุงใหม่ 
 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 43,318,094.56                        -     43,318,094.56       48,723,051.10                       -       48,723,051.10   92,041,145.66 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 16,780,725.08                        -     16,780,725.08  13,973,933.96                      -     13,973,933.96  30,754,659.04 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 24,384.71                         -     24,384.71                           -                         -                           -     24,384.71  

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 530,308.71                         -     530,308.71   (9,792,953.80)                      -     (9,792,953.80)  (9,262,645.09) 
 

ทั้งน้ีกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินได ้มำถือปฏิบติั   และกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรทำงบญัชีเก่ียวกบัภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน จำกเดิมค ำนวณโดยใชป้ระมำณกำรจำก
ทำงฝ่ำยบริหำร เป็นกำรค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภยัตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยั ไม่มีผลกระทบต่องบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนเน่ืองจำกขอ้มูลกำรค ำนวณภำระผูกพนั
ผลประโยชน์พนักงำนงำน โดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั นั้นไม่ไดแ้สดงรำยกำรท่ีมีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนของแต่ละบริษทั ในปี 2560 โดยผลกระทบน ำไป
ปรับปรุงก ำไรสะสมทั้งจ ำนวน  

 

- ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในขอ้มูลทำงกำรเงินรวมเสมือนน้ีไดแ้สดงตำมจ ำนวนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้ไดเ้คยแสดงไวใ้นงบกำรเงินฉบบัเดิมท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีรับอนุญำต โดย
มิไดท้ ำกำรค ำนวณใหม่ 



 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั 
งบกำรเงิน 

ส ำหรับงวดตั้งแต่ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 
และ 

รำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ลดี จ ากดั  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินของ  บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั  ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับส ำหรับงวดตั้งแต่ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี  31 
ธนัวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน  รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั  

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงินของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และผลกำร
ด ำเนินงำน ส ำหรับงวดตั้งแต่ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้นส่วนของควำม
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำกบริษทัตำม
ขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชูปถมัภ ์ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงินและขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี 
ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 

เร่ืองอ่ืน 
บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั จดัตั้งข้ึนเม่ือ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น
เพื่อให้สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี
เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่
ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกนัว่ำกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ



คำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และ
ไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด 
เน่ืองจำกกำรทุจริต อำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด  กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน  กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล 
กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร และจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้ำขำ้พเจำ้ได้ข้อ
สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยท่ี
เก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อย่ำงไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอโครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม  รวมถึงกำรเปิดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร 

ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผู ้บริหำรเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมี           
นยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยใน ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 
 
 

      (นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ) 
     ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
   ทะเบียนเลขท่ี 3885 

 
ส ำนกังำน เอ.เอม็.ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
วนัท่ี 20 เมษำยน 2562 



           ส ำนกังำน เอ .เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บำท

ณ วนัท่ี  

หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม  2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 300,000.00            

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 300,000.00            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 79,700,000.00       

          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 79,700,000.00       
รวมสินทรัพย์ 80,000,000.00       

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      

        (นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                     (นำยธชัพล  ชลวฒันสกุล)             

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561

งบแสดงฐำนะกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2562 เม่ือวนัท่ี  30  เมษำยน  2562
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           ส ำนกังำน เอ .เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท



           ส ำนกังำน เอ .เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

บำท

ณ วนัท่ี  

หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม  2561

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

เจำ้หน้ีอ่ืน - ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 206,510.00            

          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 206,510.00            

                    รวมหน้ีสิน 206,510.00            

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น  - มูลค่ำหุ้นละ  10 บำท

ทุนจดทะเบียน
          หุ้นสำมญั 8,000,000 หุ้น 80,000,000.00       

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท

          หุ้นสำมญั 8,000,000 หุ้น 80,000,000.00       

ก ำไร(ขำดทุน) สะสม (206,510.00)

                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 79,793,490.00
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 80,000,000.00

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      

        (นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                     (นำยธชัพล  ชลวฒันสกุล)             

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  1/2562 เม่ือวนัท่ี  30  เมษำยน  2562

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
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บำท

หมำยเหตุ 2561

รำยได้

         รวมรำยได้ -                        

ค่ำใชจ่้ำย

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 206,510.00            

          รวมค่ำใชจ่้ำย 206,510.00            

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนตน้ทุนทำงกำรเงิน (206,510.00)

ตน้ทุนทำงกำรเงิน -                        

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ (206,510.00)

ภำษีเงินได้ -                        
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (206,510.00)

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 2.6 (0.03)

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (หุ้น) 8,000,000              

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      

        (นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                     (นำยธชัพล  ชลวฒันสกุล)             

4

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับงวดตั้งแต่ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561



                 ส ำนกังำน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ก ำไร (ขำดทุน) สะสม
และช ำระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 -                         -                             -                             
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส ำหรับปี 2561
     รับช ำระทุน 80,000,000.00       -                             80,000,000.00           
     ก  ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ปี 2561 -                         (206,510.00)               (206,510.00)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 80,000,000.00       (206,510.00)               79,793,490.00           

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      ลงช่ือ ………………………………… กรรมกำร      
              (นำยศุภกร  พนัธุกำนนท์)                   (นำยธชัพล  ชลวฒันสกุล)     

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดตั้งแต่ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561

บำท
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ส ำหรับงวดตั้งแต่ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ถึงวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 
1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกดัไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 28 
ธนัวำคม 2561 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยูเ่ลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ ่เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร  บริษทัฯ ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในพฒันำปรับปรุงแต่งผลิตภณัฑ ์ประเภทเคมีภณัฑ ์เภสัชภณัฑ ์ยำรักษำโรคทุก
ชนิด   

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะซ่ึงก ำหนดโดย          
สภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบบัท่ี 20/2554  

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวเ้ป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

1.3 กจิการที่เกี่ยวข้องกนั 

กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุมโดยบริษทัหรือกิจกำรท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้มและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนั โดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนัมีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 สดัส่วน

กำรถือหุน้ 

บริษทัยอ่ย :       

- บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์เภสชัภณัฑ ์
ยำรักษำโรคทุกชนิด   

 ถือหุน้และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 100.00% 

- บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั  จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ ์เภสชัภณัฑ ์
ยำรักษำโรคทุกชนิด   

 ถือหุน้และมีกรรมกำร
ร่วมกนั 

 98.80% 
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2. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

บริษทัฯ มีนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี; 

2.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

บริษทัฯ บนัทึกรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง โดย 

- รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ รับรู้เมื่อบริษทัฯ ไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส ำคญัของควำมเป็น
เจำ้ของในสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ 

- รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร บนัทึกเป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

- ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์คงคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

- เงินปันผลรับ เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

2.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบดว้ย เงินสด  เงินฝำกธนำคำร และ เงินฝำกสถำบนั
กำรเงินท่ีมีก ำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน 

2.3 เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินลงทุนในกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแสดงในรำคำทุน เป็นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนในบริษทัท่ีมิไดจ้ดทะเบียน
ในตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

บริษทัฯ ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน โดยพิจำรณำจำกมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (Net Book Value) และปัจจยัอ่ืน
ประกอบ 

2.4 ผลประโยชน์พนกังำน 

บริษทัฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และผลประโยชน์อ่ืนๆ เป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนเม่ือเกิดรายการ 

2.5 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรอำจตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนำคตท่ีอำจมีผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงิน
และกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ี
ประมำณไว ้

2.6 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิดว้ยจ ำนวนหุ้นถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกและเรียก
ช ำระแลว้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี 
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3. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ประกอบดว้ย  

  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
ทุนช ำระแลว้ 
(ลำ้นบำท) 

 
สดัส่วนเงิน

ลงทุน (ร้อยละ)  

เงินลงทุนตำมวิธี
รำคำทุน 

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  55.00   100.00%  55,000,000.00 

บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จ ำกดั  25.00   98.80%  24,700,000.00 

เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน - สุทธิ      79,700,000.00 

 
4. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญั ส ำหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บำท 

 บำท 

 31 ธนัวำคม 2561 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัตั้งบริษทั 156,510.00 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 50,000.00 

 

5. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัเม่ือวนัท่ี  20 เมษายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร      ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร 
(นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                                                    (นำยธชัพล  ชลวฒันสกลุ) 

 



 

 
บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)   และบริษัทย่อย 

งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 

และ 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) 

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุนรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูล  
ทางการเงินเฉพาะของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ    
ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง           
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

(2) ขอบเขตกำรสอบทำน 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน       
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

(3) ข้อสรุป 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(4) เร่ืองอ่ืน 
โดยไม่เป็นการเปล่ียนแปลงขอ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลตามท่ีกล่าวในวรรค 1 ซ่ึงขา้พเจา้ไดเ้สนอ
รายงานการสอบทานแลว้ในวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ขา้พเจา้ขอให้สังเกตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 27 ว่า บริษทั ไดเ้พ่ิมเติมการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับปี 2563 และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน และ
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2564  
 
 

    (นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
13 สิงหำคม 2564 
และวนัท่ี 6 ตุลำคม 2564 (เฉพำะรำยกำรท่ีเปิดเผยเพิ่มเติมตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 27) 



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว) /แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 12,475,733.35           34,845,848.67          4,223,245.80        908,260.23              

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.1 29,865.00                  35,650.00                 1,420,865.74        1,361,664.46           
- กิจการอ่ืน 4 10,394,596.76           13,472,427.09          86,575.01             44,623.71                

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 5 135,713,357.74         130,959,940.70        -                        -                          
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 9,376,814.84             6,208,578.20            5,412,519.63        5,853,808.82           

          รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 167,990,367.69         185,522,444.66        11,143,206.18      8,168,357.22           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                            131,175,200.08    115,382,106.25       
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 8 75,110,282.88           75,578,326.57          2,673,361.69        2,670,681.39           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 10 111,025,968.70         117,159,286.89        4,846,401.80        5,411,243.20           
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 9 8,373,498.98             7,342,753.19            371,981.00           254,663.35              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.3 916,520.42                1,131,936.16            293,984.40           246,853.00              
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 1,774,563.00             1,774,563.00            484,650.00           484,650.00              
เงินมดัจ า - กิจการอ่ืน 10,009,690.94           9,080,831.25            7,800.00               7,800.00                  
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 537,942.31                231,579.37               436,309.68           231,579.37              
อ่ืนๆ 374,791.78                374,791.78               -                        -                          
          รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 208,123,259.01         212,674,068.21        140,289,688.65    124,689,576.56       

รวมสินทรัพย์ 376,113,626.70         398,196,512.87        151,432,894.83    132,857,933.78       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

- 1 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว) /แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน้ีสินหมนุเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 13,774,914.97           24,000,000.00          -                        -                          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.3 189,519.42                175,050.08               16,418.51             761,102.80              

- กิจการอ่ืน 13 93,136,489.91           107,572,500.42        2,760,384.56        3,113,640.37           

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 12,151,847.80           11,297,917.09          1,093,828.32        1,070,017.84           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 5,766,343.46             5,828,457.12            -                        -                          

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.4 -                             -                            5,136,010.29        -                          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 6,769,714.43             8,499,679.55            -                        -                          
อ่ืนๆ 14 1,713,315.52             9,464,318.60            315,858.70           3,781,578.05           
          รวมหน้ีสินหมนุเวียน 133,502,145.51         166,837,922.86        9,322,500.38        8,726,339.06           

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 11 92,465,371.79           97,783,470.60          3,906,518.10        4,459,450.38           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 15 1,242,038.67             3,470,984.20            -                        -                          
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 16 4,465,046.03             3,970,642.04            1,469,921.99        1,234,265.00           
เงินมดัจ าและเงินประกนัพนกังาน 1,182,000.00             1,164,500.00            10,500.00             2,500.00                  

          รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 99,354,456.49           106,389,596.84        5,386,940.09        5,696,215.38           
                    รวมหน้ีสิน 232,856,602.00         273,227,519.70        14,709,440.47      14,422,554.44         

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

- 2 -

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           



หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 30 มิถุนายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว) /แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทนุเรือนหุน้ 

ทนุจดทะเบียน มลูคา่หุน้ละ  0.50 บาท - หุน้สามญั 272,000,000 หุน้ 136,000,000.00         136,000,000.00        136,000,000.00    136,000,000.00       

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ -  หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ 100,000,000.00         100,000,000.00        100,000,000.00    100,000,000.00       
ส่วนเกินทนุจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6,533,829.10             6,533,829.10            -                        -                          
ก าไร(ขาดทนุ) สะสม

จดัสรรแลว้

     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 3,956,542.43             3,034,773.46            3,956,542.43        3,034,773.46           

     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 6,500,000.00             5,720,073.95            -                        -                          
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 26,266,653.17           9,680,316.66            32,766,911.93      15,400,605.88         
                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 143,257,024.70         124,968,993.17        136,723,454.36    118,435,379.34       

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 376,113,626.70         398,196,512.87        151,432,894.83    132,857,933.78       

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน

- 3 -

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

              (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           
ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

ทุนท่ีออก รวมส่วนของ
และ ผูถื้อหุ้น       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 80,000,000.00           6,533,829.10            -                        -                      21,559,835.72      108,093,664.82     108,093,664.82   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                        -                      27,524,336.42      27,524,336.42       27,524,336.42     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 80,000,000.00           6,533,829.10            -                        -                      49,084,172.14      135,618,001.24     135,618,001.24   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2564 100,000,000.00         6,533,829.10            3,034,773.46        5,720,073.95      9,680,316.66        124,968,993.17     124,968,993.17   
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น

ส ารองตามกฎหมาย 20 -                            -                            921,768.97           779,926.05         (1,701,695.02)       -                         -                       
ปันผลจ่าย 21 -                            -                            -                        -                      (14,000,043.50)     (14,000,043.50)      (14,000,043.50)    
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                            -                            -                        -                      32,288,075.03      32,288,075.03       32,288,075.03     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2564 100,000,000.00         6,533,829.10            3,956,542.43        6,500,000.00      26,266,653.17      143,257,024.70     143,257,024.70   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ส่วนของบริษทั
ยอ่ย

- 4 -

งบการเงินรวม

 ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                          ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ     
(นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)        

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย

ส่วนของบริษทัฯ

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม



(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้
และ ส ารองเป็น       รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 80,000,000.00      -                    21,559,835.72      101,559,835.72     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้น
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                    27,524,336.42      27,524,336.42       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 80,000,000.00      -                    49,084,172.14      129,084,172.14     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2564 100,000,000.00    3,034,773.46     15,400,605.88      118,435,379.34     
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อ
     ส ารองตามกฎหมาย 20 -                       921,768.97        (921,768.97)         -                        
     ปันผลจ่าย 21 -                       -                    (14,000,000.00)     (14,000,000.00)      
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                    32,288,075.02      32,288,075.02       
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2564 100,000,000.00    3,956,542.43     32,766,911.93      136,723,454.36     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศภุกร  พนัธุกานนท)์           

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายธชัพล ชลวฒันสกลุ)

- 5 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

ส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 294,674,864.95         229,272,575.47       -                           -                           
รายไดค้า่บริหารจดัการ -                            -                           7,841,202.71           4,780,629.39           

รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 4,285.37                    42,956.93                657.31                     25,715.76                
อ่ืนๆ 3,358,737.29             2,647,371.19           39,622.50                28,223.00                

         รวมรายได้ 2.5 298,037,887.61         231,962,903.59       7,881,482.52           4,834,568.15           

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทนุขาย 229,068,012.88         180,267,455.59       -                           -                           
ตน้ทนุคา่บริหารจดัการ -                            -                           3,372,782.74           1,805,552.96           
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 29,189,714.35           29,763,277.37         -                           -                           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 16,357,446.32           13,560,064.19         3,399,792.64           4,485,036.96           

ตน้ทนุทางการเงิน 1,264,693.02             1,794,488.65           130,319.78              68,538.73                
          รวมคา่ใชจ่้าย 2.5 275,879,866.56         225,385,285.80       6,902,895.16           6,359,128.65           

ส่วนแบง่ก าไร จากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                           16,898,912.90         5,873,753.19           

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22,158,021.05           6,577,617.79           17,877,500.26         4,349,192.69           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17.2 4,256,954.98             1,927,942.05           (23,565.80)               (300,483.05)             
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 17,901,066.06           4,649,675.74           17,901,066.06         4,649,675.74           

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 17,901,066.06           4,649,675.74           17,901,066.06         4,649,675.74           
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                            -                           -                           -                           

17,901,066.06           4,649,675.74           17,901,066.06         4,649,675.74           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      
        (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 550,455,506.09         535,187,371.86       -                           -                           
รายไดค้า่บริหารจดัการ -                            -                           14,774,678.95         11,139,051.86         

รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 4,285.37                    104,960.01              657.31                     25,715.76                
อ่ืนๆ 6,302,977.71             5,427,302.56           82,459.07                56,423.00                

         รวมรายได้ 2.5 556,762,769.17         540,719,634.43       14,857,795.33         11,221,190.62         

คา่ใชจ่้าย
ตน้ทนุขาย 427,880,300.95         417,297,680.17       -                           -                           
ตน้ทนุคา่บริหารจดัการ -                            -                           6,538,145.39           3,806,118.38           
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 56,320,528.32           59,820,835.00         -                           -                           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 30,195,794.83           24,608,962.05         5,756,168.16           7,078,727.90           

ตน้ทนุทางการเงิน 2,732,077.30             3,767,080.88           253,088.49              139,863.35              
          รวมคา่ใชจ่้าย 2.5 517,128,701.40         505,494,558.10       12,547,402.04         11,024,709.63         

ส่วนแบง่ก าไร จากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 7 -                            -                           29,930,550.33         27,335,549.94         

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 39,634,067.77           35,225,076.33         32,240,943.62         27,532,030.93         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17.2 7,345,992.74             7,700,739.91           (47,131.40)               7,694.51                  
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับงวด 32,288,075.03           27,524,336.42         32,288,075.02         27,524,336.42         

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 32,288,075.03           27,524,336.42         32,288,075.02         27,524,336.42         
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                            -                           -                           -                           

32,288,075.03           27,524,336.42         32,288,075.02         27,524,336.42         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

        (นายศภุกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 17,901,066.06          4,649,675.74              17,901,066.06         4,649,675.74         

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                              -                           -                          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 17,901,066.06 4,649,675.74 17,901,066.06 4,649,675.74

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 17,901,066.06 4,649,675.74 17,901,066.06 4,649,675.74

17,901,066.06 4,649,675.74 17,901,066.06 4,649,675.74

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 18
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.09                          0.03                            0.09                          0.03                        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000.00        160,000,000.00          200,000,000.00       160,000,000.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 32,288,075.03          27,524,336.42            32,288,075.02         27,524,336.42       

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                            -                              -                           -                          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 32,288,075.03 27,524,336.42 32,288,075.02 27,524,336.42

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 32,288,075.03 27,524,336.42 32,288,075.02 27,524,336.42

32,288,075.03 27,524,336.42 32,288,075.02 27,524,336.42

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 18
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.16                          0.17                            0.16                          0.17                        
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000.00        160,000,000.00          200,000,000.00       160,000,000.00     

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

32,288,075.03          27,524,336.42 32,288,075.02         27,524,336.42           

รายการปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

    เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคา 3,594,893.73            3,105,486.93            163,308.67               5,236.47                    

คา่เส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7,372,936.19            8,966,586.87            564,841.41               567,962.10                

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 544,547.40               434,862.85               32,282.35                 1,126.99                    

(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 68,069.36                 -                            -                            -                             

(ก าไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า (39,150.92)                -                            -                            -                             
ขาดทุนจากสินคา้สูญหายและเส่ือมสภาพ 534,217.85               999,769.36               -                            -                             

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 494,404.00               407,893.03               235,657.00               207,794.01                

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย -                            -                            (29,930,550.33)        (27,335,549.94)          

ดอกเบ้ียรับ (4,285.37)                  (104,960.01)             (657.31)                    (25,715.76)                 

ดอกเบ้ียจ่าย 2,732,077.30            3,767,080.88            253,088.49               139,863.35                

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 7,345,992.74            7,700,739.91            (47,131.40)               7,694.51                    

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน 54,931,777.31          52,801,796.24 3,558,913.90            1,092,748.15             

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3,083,615.33            11,468,996.51         (101,152.58)             180,103.28                

สินคา้คงเหลือ (5,287,634.89)           376,374.63               -                            -                             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,168,236.64)           889,251.75               441,289.17               (272,765.95)               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (928,859.69)              (108,719.60)             -                            -                             

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (14,421,541.17)        (35,409,223.68)        (1,097,940.10)          867,168.24                

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,751,003.09)           (504,967.82)             (3,465,719.35)          9,390.50                    

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 17,500.00                 448,500.00               8,000.00                   4,500.00                    

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 26,475,617.15          29,962,008.03         (656,608.96)             1,881,144.22             

ภาษีเงินได้ (9,166,905.06)           47,514.00                 (204,730.31)             (49,253.31)                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 17,308,712.09          30,009,522.03         (861,339.27)             1,831,890.91             
/..2

งบการเงินรวม

บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวด

ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

งบกระแสเงนิสด



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง -                            3,000,000.00            -                            -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,624,883.86)           (2,363,732.76)          (165,988.97)             (118,323.36)               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14,952.27                 -                            -                            -                             

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,160,281.00)           (1,366,550.00)          (149,600.00)             (257,800.00)               

เงินปันผลรับ -                            -                            14,137,456.50         23,999,912.73           

เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,285.37                   104,960.01 657.31                      25,715.76                  

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (4,765,927.22)           (625,322.75)             13,822,524.84         23,649,505.13           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและ (10,138,328.17)        121,256.66               -                            -                             

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                            -                            5,000,000.00            (4,025,040.99)            

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,291,059.19)           (18,939,625.58)        -                            -                             

เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (5,664,635.17)           (6,124,467.80)          (529,121.80)             (506,336.65)               

เงินปันผลจ่าย (14,000,043.50)        (20,000,087.27)        (14,000,000.00)        (20,000,000.00)          

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (2,818,834.16)           (3,767,080.88)          (117,078.20)             (139,863.35)               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (34,912,900.19)        (48,710,004.87)        (9,646,200.00)          (24,671,240.99)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิม(ลดลง)-สุทธิ (22,370,115.32)        (19,325,805.59)        3,314,985.57            810,155.05                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 34,845,848.67          27,425,960.69         908,260.23               733,321.83                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 12,475,733.35          8,100,155.10            4,223,245.80            1,543,476.88             

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง(เพ่ิมข้ึน) (1,200,467.07)           (134,008,623.12)      -                            (6,553,408.74)            

สิทธิการเช่า - สุทธิ ลดลง -                            12,713,344.78         -                            -                             

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน(ลดลง ) 1,200,467.07            121,295,278.34       -                            6,553,408.74             

โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (415,011.19)              -                            -                            -                             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 415,011.19               -                            -                            -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 11 -

งบการเงินรวม

ลงช่ือ …………………………….................……… กรรมการ                                    ลงช่ือ ………………….....................………………… กรรมการ       

                       (นายศภุกร  พนัธุกานนท์)                                                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ)           

บาท

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

ส ำหรับหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564

บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)  และบริษัทย่อย



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
 

- 12 - 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหวำ่งกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 

 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทั  เฮลทลี์ด  จ  ำกดั  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ำกดัภำยใตป้ระมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 
28 ธนัวำคม 2561 โดยมีส ำนกังำนใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร ต่อมำ
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ประกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย โดยด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรลงทุนในบริษทัอื่น 

 ผูถื้อหุน้รำยใหญ ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 คือ กลุ่มครอบครัวพนัธุกำนนท ์(ถือหุน้ร้อยละ 98)  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยำยวงกวำ้งข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง 
ท ำใหเ้กิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำ
ซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจ อยำ่งไรก็ตำม  ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัจะ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณ
กำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอย่ำงสม ่ำเสมอ ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรไดใ้ชป้ระมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ 
เม่ือสถำนกำรณ์มีกำรเปล่ียนแปลง 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ยกเวน้ ตั้งแต่ไตรมำสท่ี 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกกำรใชแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชี  เร่ือง 
มำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19)  ส ำหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563 เน่ืองจำกส้ินสุดระยะเวลำ
กำรใชม้ำตรกำรผอ่นปรนซ่ึงกำรยกเลิกกำรถือปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีดงักล่ำวไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญั
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34  เร่ืองงบกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริษทัฯ เลือก
น ำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ  อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร
ขำดทุน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี ซ่ึงงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีเป็นกำรให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอ
คร้ังล่ำสุด  โดยเน้นกำรให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คย
น ำเสนอรำยงำนไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ช้งบกำรเงินควรใชง้บกำรเงินระหว่ำงกำลน้ีควบคู่ไปกบังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมของบริษทัฯ ไดร้วมงบกำรเงินของ บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั และบริษทัยอ่ย หลงัจำกไดต้ดัยอด
คงเหลือและรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีมีนยัส ำคญัออกแลว้ 

งบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษ จดัท ำข้ึนจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือควำมขดัแยง้กนัหรือมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
ในระหวำ่งงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมี รอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564  มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บ
กำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบั
ผูใ้ช้มำตรฐำน  กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

1.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญำเช่ำ 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 
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2. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน 

บริษทัฯ มีรำยกำรบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำร
ดงักล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรือเป็นไปตำมสญัญำท่ีตกลงกนัส ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำตลำด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รำยกำรบัญชีและรำยกำรค้ำ ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวำคม  2563   
มีดงัน้ี 

2.1  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -  -  1,412,860.24  1,361,664.46 
บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ำกดั  29,865.00  35,650.00  -  - 
ร้ำนยำเภสชั(ลพบุรี)  -  -  -  - 
รวม  29,865.00  35,650.00  1,412,860.24  1,361,664.46 

         
ลูกหน้ีอ่ืน         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -  -  8,005.50  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
29,865.00 

  
35,650.00 

  
1,420,865.74 

  
1,361,664.46 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  29,865.00  35,650.00  1,412,860.24  1,361,664.46 
- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7 - 12 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
สุทธิ  

 
29,865.00 

  
35,650.00 

  
1,412,860.24 

  
1,361,664.46 
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2.2  เงินมดัจ ำสญัญำเช่ำ-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินมดัจ ำสัญญำเช่ำจ ำนวนดงักล่ำว เป็นเงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรและท่ีตั้งสำขำ(ร้ำนขำยยำ) ท่ีจ่ำยให้แก่กิจกำรและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งส้ิน จ ำนวน 8 สญัญำ 

 
2.3 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีหมุนเวียนอื่น         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  -  -  -  571,273.00 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  -  -  -  177,620.00 
บริษทั สิริรวี จ ำกดั  100,596.00  100,596.00  -  - 
บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  88,923.42  74,454.08  16,418.51  12,209.80 

รวม  189,519.42  175,050.08  16,418.51  761,102.80 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
189,519.42  

 
175,050.08 

  
16,418.51 

  
761,102.80 

 

2.4  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บำท   

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   นโยบำยกำรคิด 

 31 ธนัวำคม  
2563 

 เพิ่มข้ึน  ลดลง  30 มิถุนำยน 
2564 

 ตน้ทุนกูย้มืระหวำ่งกนั 

บริษัทย่อย          

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั          
     เงินตน้ - 

 
5,000,000.00  -  5,000,000.00  5.875% 

     ดอกเบ้ีย - 
 

136,010.29 
 

- 
 

136,010.29   
รวม - 

 
5,136,010.29  -  5,136,010.29  
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2.5   รำยกำรคำ้ท่ีส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
  บำท   
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำร 

ก ำหนดรำคำ   ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563   

บริษัทย่อย           
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร  -  -  7,841,202.71  4,780,629.39  รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรพื้นท่ี  -  -  40,500.00  40,500.00  รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย  -  -  73,236.31  25,040.99  รำคำตำมสัญญำ 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ขำยสินคำ้  48,212.16  10,137.38  -  -  รำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้  -  38,101.20  -  -  รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  1,393,938.00  1,393,938.00  484,650.00  484,650.00  รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค  226,635.20  191,437.95  42,622.80  52,900.75  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
บุคคลท่ีเกีย่วข้อง           
ดอกเบ้ียรับ  -  33,386.26  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  380,625.00  380,625.00  -  -  รำคำตำมสัญญำ 

 
  บำท   
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  นโยบำยกำร 

ก ำหนดรำคำ   ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  

บริษัทย่อย           
รำยไดจ้ำกกำรบริหำรจดักำร  -  -  14,774,678.95  11,112,051.86  รำคำตำมสัญญำ 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรพื้นท่ี  -  -  81,000.00              81,000.00  รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย  -  -  136,010.29       25,040.99  รำคำตำมสัญญำ 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ขำยสินคำ้  115,440.20      56,118.70  -  -  รำคำตลำด 
ซ้ือสินคำ้  -     107,463.78  -  -  รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  2,787,876.00  2,787,876.00  969,300.00  969,300.00  รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำสำธำรณูปโภค  422,607.26  488,253.35  78,535.60  156,645.75  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
บุคคลท่ีเกีย่วข้อง           
ดอกเบ้ียรับ  -  95,389.34  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงกนั 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพื้นท่ี*  761,250.00      761,250.00  -  -  รำคำตำมสัญญำ 

 

*ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพ้ืนท่ี ไดแ้สดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนในบญัชีค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยข์องสิทธิกำรใชต้ำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ 
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ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่ำเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ ำเหน็จกรรมกำร เป็นตน้ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรมีรำยกำรดงัน้ี : 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 
        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,615,060.30  2,472,904.00  2,045,610.30  1,951,310.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,418,316.00  2,166,680.00  985,555.00  794,576.00 

รวม 5,033,376.30  4,639,584.00  3,031,165.30  2,745,886.00 

 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 
        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,152,025.30  5,589,023.50  4,843,093.30  4,307,120.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 4,775,136.00  4,286,772.00  1,922,208.00  1,542,564.00 

รวม 10,927,161.30  9,875,795.50  6,765,301.30  5,849,684.00 

กิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจกำรท่ีอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ โดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัโดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมกำรร่วมกนัมีดงัน้ี 

        ร้อยละกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  จดัตั้งข้ึนใน  ณ 30มิ.ย. 64  ณ 31 ธค 63 

บริษทัยอ่ย :           
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  จ ำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 

เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์  
 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั  
 

 ผูน้ ำเขำ้และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร
วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์และผลิตภณัฑเ์พื่อกำร
ดูแลสุขภำพและสุขอนำมยั   

 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมกำรร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง :           

บริษทั สิริรวี จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/
กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั ภคินภวตั จ ำกดั  ใหเ้ช่ำอำคำร  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 คลินิกเวชกรรม  กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 
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บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ำกดั*  จดังำนอีเวน้ท ์  ผูบ้ริหำรเป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมกำรเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั อ่ิมอุ่น ฟู้ดแอนด ์เซอร์วิส จ ำกดั  กิจกำรภตัตำคำร/ร้ำนอำหำร  มีกรรมกำรร่วมกนั/
กรรมกำรเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

ร้ำนยำเภสัช(ลพบุรี)  จ ำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร 
เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์กำรแพทย ์  

 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมกำร 

 ประเทศไทย  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

นำงมทัยำ พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       
นำยศุภกร พนัธุกำนนท ์    กรรมกำร       

 
*  ผูบ้ริหำรบริษทัฯ จ ำนวน 1 คน เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 9801 กรุ๊ป(ไทยแลนด)์ จ ำกดัและไดข้ำยหุน้ทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2563 

 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เงินสด  2,183,008.14  3,736,045.57  -  - 
เงินฝำกธนำคำรและสถำบนักำรเงิน  10,292,725.21  31,109,803.10  4,223,245.80  908,260.23 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  12,475,733.35  34,845,848.67  4,223,245.80  908,260.23 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรอ่ืน         

ลูกหน้ีกำรคำ้   493,581.53  1,769,366.93  -  - 
หกั:ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิต             

ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  
 

   -  (159,776.78)  -  - 
ลูกหน้ีกำรคำ้ – สุทธิ    493,581.53  1,609,590.15  -  - 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน จ ำแนกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระดงัน้ี 

  บำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน         
- ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ  398,231.53  1,421,771.65  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 0 - 3 เดือน    95,350.00  61,818.50  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 4 - 6 เดือน    -  126,000.00  -  - 
- เกินก ำหนดช ำระ 7 -12 เดือน    -  159,776.78  -  - 
-เกินก ำหนดช ำระมำกกว่ำ 12 เดือน  -  -  -  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้– กิจกำรอ่ืน  493,581.53  1,769,366.93  -  - 
หกั:ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิต            

ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 
  

- 
  

(159,776.78) 
 

-  - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ – กิจกำรอ่ืน  สุทธิ             493,581.53  1,609,590.15  -  - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน         
ลูกหน้ีอ่ืน  5,085,533.54  6,859,162.90  -  - 
รำยไดค้ำ้งรับ  1,825,663.98  600,737.02  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้  747,748.77  1,084,484.00  86,575.01  44,623.71 
เงินมดัจ ำระยะสั้น  2,242,068.94  3,318,453.02  -  - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  9,901,015.23  11,862,836.94  86,575.01  44,623.71 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และ 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น-กิจกำรอ่ืน  

 
10,394,596.76  

 
13,472,427.09  86,575.01  44,623.71 
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5. สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  สินคำ้คงเหลือ สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ยำและผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร  85,159,022.44  83,276,203.70  -  - 
สินคำ้สุขภำพส ำหรับภำยนอกร่ำงกำย  14,325,857.55  13,802,090.18  -  - 
อุปกรณ์กำรแพทยแ์ละของใชใ้นบำ้น  30,154,951.16  30,059,353.20  -  - 
สินคำ้บริโภค  5,615,673.15  3,156,235.75  -  - 
สินคำ้รอท ำลำย  -  1,689,037.79  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง  575,409.52  666,057.87  -  - 
        รวม  135,830,913.82  132,648,978.49  -  - 
หกั  ค่ำเผือ่สินคำ้ลำ้สมยั  (117,556.08)  (1,689,037.79)  -  - 
สินคำ้คงเหลือ  สุทธิ  135,713,357.74  130,959,940.70  -  - 

 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

*รำยกำรท่ีเก่ียวกบัทุนซ่ึงจะน ำมำหกัออกจำกส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือเกิดกำรกระจำยหุน้ 

 

 

 

 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
         

ภำษีซ้ือไม่ถึงก ำหนด             584,456.56  345,703.52          163,945.94   95,839.18 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย  742,371.08  4,102,874.68  718,573.69  3,997,969.64 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบักำรออกหุน้สำมญั* 
ลูกหน้ีสรรพำกร 

 4,530,000.00 
3,519,987.20           

 1,760,000.00 
- 

 4,530,000.00  1,760,000.00 
 - 

รวม  9,376,814.84  6,208,578.20  5,412,519.63  5,853,808.82 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ประกอบด้วย 

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ทุนช ำระแลว้    สดัส่วนเงินลงทุน    (เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน)  (เงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย) 
  30-มิ.ย.  31-ธ.ค.  30-มิ.ย.  31-ธ.ค.   30-มิ.ย.  31-ธ.ค.   30-มิ.ย.  31-ธ.ค. 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  2564  2563  2564  2563   2564  2563   2564  2563 
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)   (ล้านบาท)  (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  (ล้านบาท)   

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั  65  65  100  100   65.00  65.00   101.36  89.15 
บริษทั เฮลทิเนส จ ำกดั 
= 
 
Z== 

 35  35  100  100   35.00  35.00   29.82  26.23 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย           100.00  100.00   
131.18  115.38 

กำรเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

ยอดยกมำ  115,382,106.25  102,645,863.50  
เพ่ิมทุน -  20,000,000.00  
เพ่ิมข้ึนจำกส่วนแบ่งก ำไรในบริษทัยอ่ย 29,930,550.33  51,936,027.48  
ลดลงจำกเงินปันผล (14,137,456.50)  (59,199,784.73)  
ยอดยกไป 131,175,200.08  115,382,106.25  



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563   ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุทธิประกอบดว้ย 

  
บำท 

  งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดิน อำคำร ส่วนปรับปรุง

ทรัพยท่ี์เช่ำ 
อุปกรณ์ส ำนกังำน  ยำนพำหนะ เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ือง

ตกแต่ง 
งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง 

รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,176,160.00 14,953,223.46 46,224,285.18 8,462,952.77 4,095,700.93 4,676,127.15 10,795,097.95 - 97,383,547.44 
เพิ่มข้ึน - -  -    465,892.97 47,663.55  1,343,590.00   167,523.74  1,600,213.60 3,624,883.86 
ลดลง - -  -    (95,281.28) (36,915.89)  (23,813.74)  (66,131.35) - (222,142.26) 
โอนเขำ้ (โอนออก) - - 3,903,420.29 47,002.81  -     (596,146.68)  (3,907,427.76) -    (553,151.34) 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 8,176,160.00 14,953,223.46 50,127,705.47 8,880,567.27 4,106,448.59  5,399,756.73   6,989,062.58  1,600,213.60 100,233,137.70 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - (3,569,938.27) (7,777,170.51) (3,326,375.86) (3,616,039.60) (1,331,430.77) (2,184,265.86) -  (21,805,220.87) 
เพิ่มข้ึน - (370,757.92) (1,234,327.28) (792,908.13) (76,943.12) (441,502.71) (678,454.57) - (3,594,893.73) 
ลดลง -  -    -  65,701.04 36,914.89 16,045.38 20,459.32 -  139,120.63  
โอนเขำ้ (โอนออก) - - (438,517.06) 26,033.32 - 125,018.63 425,604.26 -  138,139.15  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 - (3,940,696.19) (9,450,014.85) (4,027,549.63) (3,656,067.83) (1,631,869.47) (2,416,656.85) - (25,122,854.82) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 8,176,160.00 11,383,285.19 38,447,114.67 5,136,576.91 479,661.33 3,344,696.38 8,610,832.09 - 75,578,326.57 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 8,176,160.00 11,012,527.27 40,677,690.62 4,853,017.64 450,380.76 3,767,887.26 4,572,405.73 1,600,213.60 75,110,282.88 

  
 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
 

- 23 - 

 
 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 แสดงไวใ้นกำร
ค ำนวณก ำไรขำดทุนดงัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 
ตน้ทุนค่ำบริหำรจดักำร        -   -  48,920.20  2,311.24 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย      596,796.86   511,580.81  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  1,227,340.97  1,051,553.06  34,797.61  529.26 
รวม  1,824,137.83  1,563,133.87  83,717.81  2,840.50 

 
 
 
 
 
 
 

 งบกำรเงินเฉพำะบริษทั 

 อุปกรณ์
ส ำนกังำน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ 

 เฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองตกแต่ง 

 ส่วนปรับปรุง
ทรัพยท่ี์เช่ำ 

  รวม 

รำคำทุน           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 368,396.86  439,076.46  326,170.53  1,631,900.20   2,765,544.05 
เพ่ิมข้ึน 5,200.00  157,060.00  3,728.97  -   165,988.97 
ลดลง -  -  -  -   - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 373,596.86  596,136.46  329,899.50  1,631,900.20   2,931,533.02 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (26,068.25)  (40,715.14)  (21,168.22)  (6,911.05)   (94,862.66) 
เพ่ิมข้ึน (36,656.42)  (53,796.30)  (32,393.76)  (40,462.19)   (163,308.67) 
ลดลง -  -  -  -   - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (62,724.67)  (94,511.44)  (53,561.98)  (47,373.24)   (258,171.33) 
           
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 342,328.61  398,361.32  305,002.31  1,624,989.15   2,670,681.39 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 310,872.19  501,625.02  276,337.52  1,584,526.96   2,673,361.69 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 

ตน้ทุนค่ำบริหำรจดักำร  -   -   94,258.49   4,279.89 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  1,193,865.09  1,023,161.64   -     - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  2,401,028.64  2,082,325.29   69,050.18   956.58 
รวม  3,594,893.73   3,105,486.93  163,308.67  5,236.47 

 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม  2563  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 บำท 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 13,904,617.48  283,800.00 
เพ่ิมข้ึน 1,160,283.00  149,600.00 
รับโอน 553,150.34  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 15,618,050.82  433,400.00 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (6,561,864.29)  (29,136.65) 
เพ่ิมข้ึน (544,547.40)  (32,282.35) 
รับโอน  (138,139.15)  - 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (7,244,551.84)  (61,419.00) 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  7,342,753.19   254,663.35 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  8,373,498.98   371,981.00 

    
 

 

 

 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่ำงหำกในงบแสดง

ฐำนะกำรเงิน มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 133,802,745.13  6,553,408.74 
- 
- 

6,553,408.74 

เพ่ิมข้ึน 3,125,497.55  - 

ลดลง (หมดสญัญำ) (2,987,502.65)  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 133,940,740.03  6,553,408.74 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (16,643,458.24)  (1,142,165.54) 

เพ่ิมข้ึน (7,372,936.19)  (564,841.40) 

ลดลง (หมดสญัญำ) 1,101,623.10  - 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (22,914,771.33)  (1,707,006.94) 

    

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 117,159,286.89  5,411,243.20 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 111,025,968.70  4,846,401.80 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

กลุ่มบริษทั มีเจำ้หน้ีสญัญำเช่ำ ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำอำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวน 25 สญัญำ ส ำหรับใชใ้นกำรด ำเนิน

ธุรกิจ โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ระหวำ่ง 29 - 156 งวด  

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 ประกอบดว้ย 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 135,453,161.91  6,138,900.00 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชี (26,371,774.22)  (609,431.78) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 109,081,387.69  5,529,468.22 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวำ่งงวด : 
 
 

   
บวก หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด          3,449,831.82  - 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ำยรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหวำ่งงวด          (324,334.27)  - 
บวก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่ำย          2,359,281.78  117,078.20 
หกั   เงินจ่ำยช ำระ (8,023,916.94)              (646,200.00) 
หกั   ยกเลิกสญัญำ       (1,925,030.49)  - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564     104,617,219.59            5,000,346.42 
หกั  ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     (12,151,847.80)  (1,093,828.32) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ สุทธิ        92,465,371.79            3,906,518.10 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 

2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้           3,717,854.82   4,084,786.22        283,981.04   283,981.05 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ           1,164,093.22   1,288,149.97          57,083.47   68,538.73 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น              170,134.17   -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพย ์  อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

                   
64,320.00   

 
19,020.00  9,300.00  

 
9,300.00 

รวม           5,116,402.21 
  

 5,391,956.19  350,364.51  361,819.78 

 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้         7,372,936.19  8,155,475.79        564,841.41  567,962.10 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ         2,359,281.77  2,606,413.80  117,078.20  139,863.35 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำระยะสั้น           315,217.22  -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบัสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย ์  
อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

 
         113,668.00  

 
38,040.00  18,600.00  

 
18,600.00 

รวม       10,161,103.18  10,799,929.59  700,519.61  726,425.45 

 

รำยละเอียดของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยช ำระของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564  และ                  
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
       ภำยในหน่ึงปี   16,520,121.94  (4,368,274.14)  12,151,847.80  15,882,348.84  (4,584,431.75)  11,297,917.09 
       เกินหน่ึงปี 111,978,954.75  (19,513,582.95)  92,465,371.80  119,570,813.07  (21,787,342.47)  97,783,470.60 

รวม 128,499,076.69  (23,881,857.09)  104,617,219.60  135,453,161.91  (26,371,774.22)  109,081,387.69 

 

 

 
 บำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก ำหนดกำรจ่ำยช ำระ-            
       ภำยในหน่ึงปี   1,292,400.00          (198,571.68)     1,093,828.32   1,292,400.00  (222,382.16)  1,070,017.84 

       เกินหน่ึงปี 4,200,300.00          (293,781.90)     3,906,518.10   4,846,500.00  (387,049.62)  4,459,450.38 

รวม 5,492,700.00  (492,353.58)  5,000,346.42  6,138,900.00  (609,431.78)  5,529,468.22 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  ประกอบดว้ย 
  บำท  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร       8,774,914.97  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้น   5,000,000.00  24,000,000.00  -  - 

รวม  13,774,914.97  24,000,000.00  -  - 

          
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปีโดยจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษทัฯและกรรมกำร เป็นหลกัประกนั 
และมีผูถื้อหุน้และกรรมกำรของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูค้  ้ำประกนั 
ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่ำ 3 ต่อ 1 แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 0 และด ำรง
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.25 และขอ้จ ำกดัในกำร
โอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ เป็นตน้ 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้-กิจกำรอ่ืน         

เช็ครอกำรข้ึนเงิน  1,229,862.00  6,874,098.64  -  - 

เจำ้หน้ีกำรคำ้  82,461,136.90  87,410,238.85  -  - 
รวม  83,690,998.90  94,284,337.49  -  - 

เจำ้หน้ีอ่ืน-กิจกำรอ่ืน  
       

เจำ้หน้ีอ่ืน  3,792,081.88  2,718,435.23  1,146,156.15  677,877.07 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย        5,039,026.21         10,279,559.42  1,614,228.41  2,435,763.30 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้  494,657.78  236,456.14  -  - 

อ่ืน ๆ  119,725.14  53,712.14  -  - 

รวมเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  9,445,491.01  13,288,162.93  2,760,384.56  3,113,640.37 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  93,136,489.91  107,572,500.42  2,760,384.56  3,113,640.37 
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14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม – สุทธิ                 896,561.94  1,532,343.66  123,111.45  117,438.13 
ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำยรอกำรน ำส่ง             474,486.24  7,441,771.22  100,317.13  3,575,059.07 
ภำษีขำยไม่ถึงก ำหนด            342,267.34  490,203.72  92,430.12  89,080.85 
               รวม        1,713,315.52  9,464,318.60  315,858.70  3,781,578.05 

 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564  9,299,441.32  29,163,914.88  -  - 
บวก กูย้มืเพ่ิม  -  3,500,000.00  -  - 
หกั  ช ำระคืน  (2,291,059.19)  (23,364,473.56)  -  - 
ยอดคงเหลือ ณวนัส้ินงวด  7,008,382.13  9,299,441.32  -  - 
หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (5,766,343.46)  (5,828,457.12)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน-สุทธิ  1,242,038.67  3,470,984.20  -  - 
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เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำแนกตำมวงเงินไดด้งัน้ี; 

 ลำ้นบำท 
อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

กำรช ำระคืนเงินกู ้ วงเงิน ยอดคำ้งช ำระ ณ วนัท่ี  
 30 มิ.ย.64 31 ธ.ค.63 30 มิ.ย.64 31 ธ.ค.63 

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ำกดั       

วงเงินท่ี 1 - 5.5 - 0.60 4.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท  
      เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 2 - 4.5 - 0.41 4.0% ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท  
      เร่ิม เมษำยน 2559 ถึง ธนัวำคม 2563 

วงเงินท่ี 3  6.0 6.0 2.80 3.47 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท  
       เร่ิม  มกรำคม 2561 ถึง  มิถุนำยน 2565 

วงเงินท่ี 4 3.0 3.0 1.00 1.32 MLR-1.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท  
       เร่ิม  กรกฎำคม 2560 ถึง  มิถุนำยน 2565 

วงเงินท่ี 5 3.5 3.5 3.21 3.50 2.0%  ช ำระเป็นรำยเดือน งวดละ 291,666.67 บำท  
      เร่ิม  พฤษภำคม 2564 ถึง  เมษำยน 2565 

รวม 12.5 22.5 7.01 9.30   

หกั ส่วนท่ีครบก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (5.77) (5.83)   

สุทธิ   1.24 3.47  
  

 

 
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำวงเงินกูย้ืมระยะยำว กบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.0 ต่อปี และ MLR-1 
ต่อปี โดยจดจ ำนองท่ีดิน อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำงของกลุ่มบริษัทฯ และกรรมกำร เป็นหลักประกัน และมีผูถื้อหุ้นและ
กรรมกำรของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูค้  ้ำประกนั 
ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินและขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่ำ 3 ต่อ 1 แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ำกว่ำ 0 และด ำรง
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.25 และขอ้จ ำกดัในกำร
โอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตำมท่ีก ำหนดในสญัญำ เป็นตน้ 
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16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ส ำหรับ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

ณ วนัตน้งวด 
  

3,970,642.04  
 

3,154,864.00  
 

1,234,265.00  
 

818,678.00 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  494,403.99  815,778.04  235,656.99  415,587.00 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  

ณ วนัส้ินงวด  
 

4,465,046.03  
 

3,970,642.04  1,469,921.99  1,234,265.00 

         

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

  บำท 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  466,059.96  385,349.03  227,019.00  202,066.01 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  28,344.03  22,544.00  8,637.99  5,728.00 
รวม  494,403.99  407,893.03  235,656.99  207,794.01 

 

 

 

 

  บำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั  233,020.99  192,675.01  113,510.00  101,034.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  14,172.03  11,272.00  4,318.99  2,864.00 
รวม  247,193.02  203,947.01  117,828.99  103,898.00 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
 

- 32 - 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณภำระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังำน ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 มีดงัต่อไปน้ี : 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

อตัรำคิดลด 1.40-2.11 %  1.40% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00-5.00 %  3.00-5.00 % 
สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำย ุ 0-23 %*  0-8 %* 
อตัรำมรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัรำถวัเฉล่ียของกลุ่มอำยขุองพนกังำน 
**  อำ้งอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีน ำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัรำคิดลด 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่ำวขำ้งตน้ท่ีอำจเป็นไปไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล ส ำหรับปี 
2564 มีดงัน้ี 

- ถ้ำอตัรำคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง  0.00-0.23  ล้ำนบำท 
(เพ่ิมข้ึน 0.00-0.28 ลำ้นบำท) 

- ถำ้อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนจะเพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.34 
ลำ้นบำท (ลดลง 0.00 - 0.29 ลำ้นบำท) 

- ถำ้สัดส่วนของพนักงำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน    
จะลดลง 0.00 – 0.25 ลำ้นบำท (เพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.14 ลำ้นบำท) 

ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้ มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนกังำนไดค้  ำนวณโดย
กำรใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค ำนวณภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนท่ีรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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17. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  ำนวณก ำไร (ขำดทุน) สุทธิทำงภำษีโดยกำรน ำรำยกำรท่ีมิให้ถือเป็นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่วน
ท่ีไดรั้บกำรลดหยอ่นหรือยกเวน้ภำษีมำบวกหรือหกัตำมหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎำกรแลว้  

อตัรำท่ีใชใ้นกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัรำร้อยละ 20 

17.1 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บำท  
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2564  2563  2564  2563  
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  3,992,097.04  1,968,513.85  -  (279,703.44)  
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดั-          
    บญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว          

- รำยกำรท่ีกระทบงบก ำไรขำดทุน  264,857.94  (40,571.80)  (23,565.80)  (20,779.60)  
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้          

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  4,256,954.98  1,927,942.05  (23,565.80)  (300,483.04)  

 

  บำท  
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน  
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  2564  2563  2564  2563  
ภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  7,130,577.00  7,781,883.51  -  49,253.31  
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดั-          
    บญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว          

- รำยกำรท่ีกระทบงบก ำไรขำดทุน  215,415.74  (81,143.60)  (47,131.40)  (41,558.80)  
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้          

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  7,345,992.74  7,700,739.91  (47,131.40)  7,694.51  
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17.2 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใชส้ ำหรับสำม
เดือนและหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563  สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  22,158,021.04  6,577,617.79  17,877,500.26  4,349,192.69 

   อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         
     คูณอตัรำภำษี  4,431,604.21  1,684,494.30  3,575,500.05  1,060,260.82 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -         
     จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว  264,857.94  (40,571.80)  (23,565.80)  (20,779.60) 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน -         
    กำรค ำนวณก ำไรเพ่ือเสียภำษี:         
    -รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้  -  -  (3,379,782.58)  (1,365,172.92) 
    -ขำดทุนท่ีมีสิทธิน ำมำหกัตำมกฎหมำย   (490,371.62)    -  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม   (174,000.00)  -  (174,000.00)  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม   215,185.54   284,019.55   27,249.22   25,208.66 
    -ขำดทุนทำงภำษีในงวด   9,678.91   -   (48,966.69)  - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  4,256,954.98  1,927,942.05  (23,565.80)  (300,483.04) 
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17.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 
  บำท 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563  30 มิถุนำยน 2564  31 ธนัวำคม 2563 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั-         
     สินคำ้คงเหลือ  23,511.22  337,807.56  -  - 
    ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน  893,009.20  794,128.60  293,984.40  246,853.00 
         สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  916,520.42  1,131,936.16  293,984.40  246,853.00 

 

 

 

 

  บำท 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  39,634,067.76  35,225,076.33  32,240,943.62  27,532,030.93 

   อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         
     คูณอตัรำภำษี  7,926,813.55  7,338,299.21  6,448,188.72  5,736,851.32 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -         
     จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว  215,415.74  (81,143.60)  (47,131.40)  (41,558.80) 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน -         
    กำรค ำนวณก ำไรเพ่ือเสียภำษี:         
    -รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้  -  -  (5,986,110.07)  (5,697,555.12) 
    -ขำดทุนท่ีมีสิทธิน ำมำหกัตำมกฎหมำย  (730,358.22)  (41,301.97)  -  (41,302.00) 
    -ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม   (555,520.00)  -   (555,520.00)  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม   450,705.35   484,886.27   54,505.42   51,259.11 
    -ขำดทุนทำงภำษีในงวด   38,935.93   -   38,935.93   - 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน  7,345,992.74  7,700,739.91  (47,131.40)  7,694.51 
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18. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค ำนวณจำกก ำไรส ำหรับ
งวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทัและจ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ระหวำ่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้ำหนกั โดย แสดงกำรค ำนวณดงัน้ี  

  บำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้
สำมญัของบริษทั 

 
17,901,066  

 
4,649,676  17,901,066  

 
4,649,676 

จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกั  200,000,000  160,000,000  200,000,000  160,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  0.09  0.03  0.09  0.03 

 

  บำท 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2564  2563  2564  2563 
ก ำไรส ำหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้
สำมญัของบริษทั 

 
32,288,075  

 
27,524,336  32,288,075  

 
27,524,336 

จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ำหนกั  200,000,000  160,000,000  200,000,000  160,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน  0.16  0.17  0.16  0.17 

 

บริษทัฯจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นสำมญัท่ีตรำไว ้เดิมหุ้นละ 10 เป็น หุ้นละ 0.50 บำท เม่ือวนัท่ี  9 ธันวำคม 2563  
เพ่ือกำรเปรียบเทียบกนัได ้ในกำรน ำเสนอขอ้มูลก ำไรต่อหุ้น ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 
2564 และ 2563 บริษทัไดค้  ำนวณ จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั โดยเสมือนว่ำมีกำรจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำ
หุน้ดงักล่ำวตั้งแต่ช่วงเวลำท่ีน ำมำเปรียบเทียบ 
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รายการ 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ที่เคยแสดงไว้  ปรับปรุงใหม่ 
จ ำนวนเงินทุน  80,000,000  80,000,000 
มูลค่ำหุน้เดิม  10.00  - 
จ ำนวนหุน้เดิม  8,000,000  - 

ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ลดมูลค่าหุ้นจากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท 

    

มูลค่ำหุน้ใหม่  -  0.50 
จ ำนวนหุน้ใหม่  -  160,000,000 

ก ำไรสุทธิ  27,524,336.42  27,524,336.42 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั(หุ้น)  8,000,000  160,000,000 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้  3.44  0.17 

 

รายการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

 ที่เคยแสดงไว้  ปรับปรุงใหม่ 
จ ำนวนเงินทุน  80,000,000  80,000,000 
มูลค่ำหุน้เดิม  10.00  - 
จ ำนวนหุน้เดิม  8,000,000  - 

ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ลดมูลค่าหุ้นจากเดิม 
หุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท 

    

มูลค่ำหุน้ใหม่  -  0.50 
จ ำนวนหุน้ใหม่  -  160,000,000 

ก ำไรสุทธิ  4,649,675.74  4,649,675.74 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั(หุ้น)  8,000,000  160,000,000 
ก ำไรสุทธิต่อหุน้  0.58  0.03 

19. ทุนจดทะเบียน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้สำมญั 

วนัท่ี 1 ธันวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้อง
บริษทัจำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวด้งักล่ำว
ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 9 ธนัวำคม 2563 ทั้งน้ีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
ดงักล่ำวมีผลใหจ้ ำนวนหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 8 ลำ้นหุน้ เป็น 160 ลำ้นหุน้ 
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กำรเพ่ิมทุน  

วนัท่ี 1 ธนัวำคม 2563 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมีมติอนุมติักำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จำก
เดิม 160 ลำ้นหุ้น เป็น 272 ลำ้นหุ้น โดยกำรออกหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 112 ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท 
โดยบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนแลว้เป็นจ ำนวน 20 ลำ้นบำทในวนัท่ี 14 ธนัวำคม 2563 มีผลให้จ ำนวนหุ้นท่ีช ำระแลว้ของบริษทั
เพ่ิมข้ึนจำก 160 ลำ้นหุ้นเป็น 200 ลำ้นหุ้น (ทุนท่ีช ำระแลว้จำก 80 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท) บริษทัได้ด ำเนินกำรจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อนำยทะเบียนบริษทั กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือ
วนัท่ี 16 ธนัวำคม 2563 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ   
5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองน้ี จะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีหำ้มมิใหน้ ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล 

ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพง่พำณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิอยำ่งนอ้ยร้อยละ5 เป็นส ำรองตำกฎหมำย
ทุกคร้ังท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผล จนกว่ำส ำรองตำมกฎหมำยจะมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ีจะ
น ำมำจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้

21. เงินปันผล 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภำพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ เสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 0.07 บำท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 14 
ลำ้นบำท โดยก ำหนดจ่ำยในวนัท่ี 18 มีนำคม 2564  

22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนกำรด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีมีผูมี้อ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ในกำรน ำเสนอ ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน ซ่ึงผลกำรด ำเนินดงักล่ำวไดรั้บกำรสอบทำนจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำร กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัทำงดำ้นธุรกิจร้ำนขำยยำ โดยจ ำหน่ำยยำ เวชภณัฑ์ เวชส ำอำง ผลิตภณัฑ์เสริมอำหำร 
อุปกรณ์กำรแพทย ์และผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภำพต่ำงๆ รวมถึงกำรคิดคน้ พฒันำ น ำเขำ้ และจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑน์วตักรรมเพื่อ
สุขภำพ โดยทั้งหมดจดัเป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคำ้สุขภำพส ำหรับภำยนอกร่ำงกำยและผลิตภณัฑเ์สริมอำหำร  จึงมีส่วนงำน
เดียวซ่ึงแสดงในงบก ำไร (ขำดทุน) 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ ส ำหรับสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 จ  ำแนกตำมลกัษณะไดด้งัน้ี   
  บำท 
  ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป  (7,317,709.48)   (9,552,133.73)   -      -     
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป  235,306,492.48   188,837,099.40    -      -     
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน  24,910,061.90   23,909,521.07    4,491,415.18    3,579,791.84   
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี  5,380,395.67   6,456,250.77    385,657.69    287,948.54   
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร  4,280,008.06   3,322,531.15    184,886.73    164,550.00   
ค่ำสำธำรณูปโภค  2,576,390.09   1,760,893.74    48,982.30    57,094.75   
ค่ำบริกำรอ่ืน  3,745,704.37   4,452,745.94    1,398,199.99    2,048,799.99   
   

บำท 
  ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  30 มิถุนำยน 2564  30 มิถุนำยน 2563  
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป   (6,245,322.90)   (928,307.31)   -     -  
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป   433,342,834.99    417,043,248.87    -     -  
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน   47,996,050.45    45,542,054.87    8,838,184.02   7,269,942.77  
คำ่เส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี   11,069,879.96    12,506,936.65    760,432.42   574,325.56  
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร   8,662,964.21    8,577,801.42    499,380.83   329,100.00  
ค่ำสำธำรณูปโภค   4,615,713.03    3,556,322.89    92,067.10   164,567.26  
ค่ำบริกำรอ่ืน   5,590,098.08    6,304,331.20    1,621,199.98   2,261,299.98  
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24. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

24.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบดว้ยเงินฝำกสถำบนักำรเงิน ลู กหน้ี
และเจำ้หน้ีกำรคำ้ บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริหำรควำม
เส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีกำรคำ้ 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำร
ก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำย
ท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ คือมูลค่ำตำม
บญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

(ข) เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกคู่สัญญำเป็นธนำคำรท่ีมีควำม
น่ำเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจำรณำวำ่มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตต ่ำ 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง 
บริษทัฯ ก ำกับดูแลควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับของเงินสด และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีผูบ้ริหำร
พิจำรณำวำ่เพียงพอในกำรจดัหำเงินเพ่ือใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนในกระแส
เงินสด 
 
ระยะเวลำกำรครบก ำหนดคงเหลือตำมสญัญำของหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ีรำยงำนมีรำยละเอียดดงัน้ี 

  ลำ้นบำท 
    กระแสเงินสดตำมสญัญำ (งบกำรเงินรวม) 
  มูลค่ำ  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 2 ปี     
  ตำมบญัชี  หรือนอ้ยกวำ่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มำกกวำ่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564             
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจำ้หน้ีอ่ืน  9.45  9.45  -  -  -  9.45 
- หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำสุทธิ  104.62  12.15  11.57  28.73  52.17  104.62 
- เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  1.73  1.73  -  -  -  1.73 
- ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  7.12  7.12  -  -  -  7.12 

รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  122.92  30.45  11.57  28.73  52.17  122.92 

             หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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ลำ้นบำท 
    กระแสเงินสดตำมสญัญำ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) 
  มูลค่ำ  ภำยใน 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 2 ปี     
  ตำมบญัชี  หรือนอ้ยกวำ่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มำกกวำ่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564             
หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจำ้หน้ีอ่ืน  2.76  2.76  -  -  -  2.76 
- หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำสุทธิ  5.00  1.09  1.14  2.77  -  5.00 

- เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร  0.32  0.32  -  -  -  0.32 

- ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  0.36  0.36  -  -  -  0.36 
รวมหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  8.44  4.53  1.14  2.77  -  8.44 

             หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

             
ควำมเส่ียงดำ้นตลำด 
ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัฯ ไม่มีรำยกำรคำ้กบัลูกหน้ีและ 
เจำ้หน้ีต่ำงประเทศ  

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำดหรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำม
เส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และเน่ืองจำกสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นมีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทั
จึงประมำณมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง จ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจ
ในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำ
ยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยติุธรรมจะก ำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุดหรือก ำหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
กำรวดัมูลค่ำท่ีเหมำะสม  
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25. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญำบริกำรระยะยำวกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี  

 จ ำนวนสญัญำและอตัรำค่ำบริกำรณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 
 บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  รวม 
จ ำนวนสญัญำ (หน่วย : ฉบบั) 4  18  22 
อตัรำค่ำบริกำรรำยเดือน  40,569 - 81,000 บำท  5,035 -154,003.25 บำท   

   
 มูลค่ำภำระผกูพนัตำมสญัญำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  รวม 
ไม่เกิน 1 ปี 3.02   10.43  13.45 
มำกกวำ่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 0.75  5.77   6.52 
มำกกวำ่ 5 ปี -  -  - 
รวม 3.77  16.20  19.97 

 

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
จากการด าเนินงานวนัท่ี  1  มกราคม 2564  ถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท จ านวนเงิน 
24.00 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564  
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27. การปรับปรุงข้อมูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  และ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เพ่ือประโยชน์ในกำรใหข้อ้มูลเปรียบเทียบแก่ผูใ้ชง้บกำรเงิน บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมขอ้มูลส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ท่ีน ำมำเปรียบเทียบ และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2564 โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ของปี 2563 และ ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564  ดงัน้ี; 

27.1 ภำษีเงินได ้
                       ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ปี 2563 ขอ้ 21.2 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมขอ้มูลเพ่ือกำรเปรียบเทียบ ดงัน้ี; 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 66,535,556.80  -  66,535,556.80  28,725,620.62  -  28,725,620.62 

   อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -คูณอตัรำภำษี 24,511,426.82  (11,204,315.46)  13,307,111.36  11,229,919.81  (5,484,795.69)  5,745,124.12 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – 
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว (163,155.80)  -  (163,155.80)  (221,073.20)  -  (221,073.20) 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน – 
กำรค ำนวณก ำไรเพ่ือเสียภำษี:            
    -รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้ (10,417,457.22)  10,417,457.22  -  (4,529,252.70)  4,529,252.70  - 
    -ขำดทุนท่ีมีสิทธิน ำมำหกัตำมกฎหมำย (86,297.08)  -  (86,297.08)  208,730.68  (208,730.68)  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม (33,853.46)  -  (33,853.46)  -  -  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 649,349.92  -  649,349.92  270,950.31  -  270,950.31 
    -ขำดทุนทำงภำษีในงวด -  786,858.24  786,858.24  -  1,164,273.67  1,164,273.67 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 14,460,013.18  -  14,460,013.18  6,959,274.90  -  6,959,274.90 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
 

- 44 - 

 บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 52,156,713.02  (151,258.60)  52,005,454.42  21,602,610.12  -  21,602,610.12 

   อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20%  20%  20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล -คูณอตัรำภำษี 10,431,342.60  (30,251.72)  10,401,090.88  4,320,522.02  -  4,320,522.02 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี – 
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำว (83,117.40)  -  (83,117.40)  (163,735.60)  -  (163,735.60) 
ผลกระทบทำงภำษีท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน – 
กำรค ำนวณก ำไรเพ่ือเสียภำษี:            
    -รำยไดท่ี้ไม่รวมคิดภำษีเงินได ้ (10,417,457.22)  30,251.72  (10,387,205.50)  (4,529,252.70)  -  (4,529,252.70) 
    -ขำดทุนท่ีมีสิทธิน ำมำหกัตำมกฎหมำย (86,297.08)  -  (86,297.08)  208,730.68  (208,730.68)  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัไดเ้พ่ิม (21,753.46)  -  (21,753.46)  -  -  - 
    -ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 107,193.36  -  107,193.36  -  -  - 
    -ขำดทุนทำงภำษีในงวด -  -  -  -  208,730.68  208,730.68 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน (70,089.20)  -  (70,089.20)  (163,735.60)  -  (163,735.60) 
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27.2 ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

  ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ปี 2563 ขอ้ 27 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมปรับปรุงขอ้มูลของปี 2562 ท่ีน ำมำเปรียบเทียบ ดงัน้ี; 

 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป (308,533.06)   (17,728,505.87)   (18,037,038.93)  -  -  - 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 531,002,867.87   231,247,088.10    762,249,955.97   -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 54,068,846.37   21,740,486.34    75,809,332.71   3,449,273.50  4,538,801.75  7,988,075.25 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี 8,314,483.60   4,509,653.39    12,824,136.99   1,922.91  2,098.24  4,021.15 
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 27,786,181.11   8,202,837.87    35,989,018.98   849,452.61  (526,352.61)  323,100.00 
ค่ำสำธำรณูปโภค -   6,406,527.26    6,406,527.26   -  13,602.06  13,602.06 
ค่ำบริกำรอ่ืน -   7,699,379.51    7,699,379.51   -  1,000,000.00  1,000,000.00 
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ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไตรมำสท่ี 1 ปี 2564 ขอ้ 22 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมปรับปรุงขอ้มูล ดงัน้ี; 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564  ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

 ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 6,028,116.55   (4,955,729.96)   1,072,386.59   -  -  - 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 199,640,203.20   (1,603,860.69)   198,036,342.51   -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน 23,006,903.35   79,085.20    23,085,988.55   4,267,898.84  78,870.00  4,346,768.84 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี 5,689,484.31   (0.02)   5,689,484.29   374,774.74  -  374,774.74 
ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร 4,292,956.15   90,000.00    4,382,956.15   314,494.10  -  314,494.10 
ค่ำสำธำรณูปโภค 2,039,322.94   -      2,039,322.94   43,084.80  -  43,084.80 
ค่ำบริกำรอ่ืน 1,793,893.71   50,500.00    1,844,393.71   212,499.99  10,500.00  222,999.99 
 บำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563  ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 

 ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตำมท่ีไดน้ ำเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป  (8,823,940.66)   17,447,767.08    8,623,826.42   -  -  - 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป  228,206,283.91    (134.44)   228,206,149.47   -  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำน  21,550,857.24    81,676.56    21,632,533.80   3,755,150.93  (65,000.00)   3,690,150.93  

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำใชจ่้ำยตดับญัชี  6,236,579.74    (185,893.86)   6,050,685.88   286,377.02  -   286,377.02  

ค่ำเช่ำส ำนกังำนและค่ำบริกำร  773,678.30    4,481,591.96    5,255,270.26   164,550.00  -   164,550.00  

ค่ำสำธำรณูปโภค  1,795,429.15    -      1,795,429.15  107,472.51  -   107,472.51  

ค่ำบริกำรอ่ืน  -      1,851,585.26   1,851,585.26  -  212,499.99   212,499.99  
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28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 สิงหำคม 2564  

และต่อมำบริษทัไดเ้พ่ิมเติมกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับปี 2563 และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 27 เพ่ือประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไร
ขำดทุน และงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรของบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี 6 ตุลำคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร      ลงช่ือ ................................................……......กรรมกำร 
(นำยศุภกร  พนัธุกำนนท)์                                                    (นำยธชัพล  ชลวฒันสกลุ) 



 

 
บริษัท เฮลท์ลดี จ ำกดั (มหำชน)   และบริษัทย่อย 

งบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 

และ 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) 

 

(1) ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ     
ผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุนรวม 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และไดส้อบทานขอ้มูล  
ทางการเงินเฉพาะของ บริษทั เฮลท์ลีด จ ากดั (มหาชน) เช่นเดียวกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบ    
ในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง           
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

(2) ขอบเขตกำรสอบทำน 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส  2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน       
ระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชวิ้ธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี การวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้
ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
 

(3) ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ืองการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

(4) เร่ืองอ่ืน 

โดยไม่เป็นการเปล่ียนแปลงขอ้สรุปต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลตามท่ีกล่าวในวรรค 1 ขา้พเจ้าขอให้

สังเกตตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 ว่า ในระหว่างปี 2564 บริษทัไดท้บทวนรายการท่ี

เก่ียวกบั การรวมธุรกิจของกลุ่มบริษทั และสรุปไดว้่าการรวมธุรกิจระหว่าง บริษทั เฮลท์ลีด  จ ากดั (มหาชน)   

และ บริษทั เฮลทิเนส จ ากดัไม่ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตามท่ีเคยน าเสนอในงบการเงิน

ในงวดก่อน ดงันั้น ส่วนต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการรวมธุรกิจกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้- ท่ี

ไดรั้บ ระหว่าง บริษทั เฮลทลี์ด  จ ากดั(มหาชน)   และ บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั จึงตอ้งแสดงเป็น “ค่าความนิยม” 

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  บริษทัจึงปรับปรุงงบการเงินส าหรับงบแสดงฐานะการเ งินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 ยอ้นหลงั โดยไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน 



และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 26 บริษทั ไดเ้พ่ิมเติมการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับปี 2563 และส าหรับงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 6 
ตุลาคม 2564 แลว้ 
 
 
 
 

    (นำยชยัยทุธ  องัศุวิทยำ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต 
ทะเบียนเลขท่ี  3885 

 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหำนคร 
10 พฤศจิกำยน 2564 



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ปรับปรุงใหม่

/แต่สอบทานแล้ว)

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 17,973,904.54           34,845,848.67          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.1 4,420.00                    35,650.00                  
- กิจการอ่ืน 4 11,740,515.70           13,472,427.09          

สินคา้คงเหลือ สุทธิ 5 146,617,449.53         130,959,940.70        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 6,001,308.16             6,208,578.20            

          รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 182,337,597.93         185,522,444.66        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม 15,617,283.19           15,617,283.19
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                            
ท่ีดิน  อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ 8 75,887,353.39           75,578,326.57          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 10 122,238,415.29         117,159,286.89        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 8,799,527.70             7,342,753.19            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 17.3 1,012,958.86             1,131,936.16            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินมดัจ า - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.2 1,774,563.00             1,774,563.00            
เงินมดัจ า - กิจการอ่ืน 10,348,240.94           9,080,831.25            
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 647,786.52                231,579.37               
อ่ืนๆ 374,791.78                374,791.78               
          รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 236,700,920.67         228,291,351.40        

รวมสินทรัพย์ 419,038,518.60         413,813,796.06        

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ปรับปรุงใหม่

/แต่สอบทานแล้ว)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 23,461,721.76           24,000,000.00          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.3 173,329.25                175,050.08               
- กิจการอ่ืน 13 100,984,767.68         107,572,500.42        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 11,149,632.54           11,297,917.09          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 15 4,868,898.90             5,828,457.12            

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2.4 -                             -                            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 4,538,162.08             8,499,679.55            
อ่ืนๆ 14 1,366,755.64             9,464,318.60            
          รวมหน้ีสินหมุนเวียน 146,543,267.85         166,837,922.86        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 11 105,712,479.58         97,783,470.60          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 15 759,427.99                3,470,984.20            
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 4,712,258.03             3,970,642.04            
เงินมดัจ าและเงินประกนัพนกังาน 1,193,000.00             1,164,500.00            

          รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 112,377,165.60         106,389,596.84        
                    รวมหน้ีสิน 258,920,433.45         273,227,519.70        

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

- 1 -
บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

บาท
งบการเงินรวม



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ ปรับปรุงใหม่

/แต่สอบทานแล้ว)

ส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุน้ละ  0.50 บาท - หุน้สามญั 272,000,000 หุน้ 136,000,000.00         136,000,000.00        

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ - หุน้สามญั 8,000,000 หุน้ 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ -  หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ 100,000,000.00         100,000,000.00        

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 22,151,112.29           22,151,112.29          
ก าไร(ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 3,956,542.43             3,034,773.46            
     ส ารองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 6,500,000.00             5,720,073.95            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 27,510,430.43           9,680,316.66            
                    รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 160,118,085.15         140,586,276.36        

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินรวม

- 2 -

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           



รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 419,038,518.60         413,813,796.06        

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

- 3 -





(0.00)                          



30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว)

7,167,402.56        908,260.23              

1,559,266.88        1,361,664.46           
27,612.11             44,623.71                

-                        -                           
1,963,937.74        5,853,808.82           

10,718,219.29      8,168,357.22           

-                        -                           
132,614,339.39    115,382,106.25       

2,829,887.99        2,670,681.39           
11,017,767.48      5,411,243.20           

363,965.40           254,663.35              
317,551.00           246,853.00              

484,650.00           484,650.00              
7,800.00               7,800.00                  

545,883.71           231,579.37              
-                        -                           

148,181,844.97    124,689,576.56       
158,900,064.26    132,857,933.78       

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว)

-                        -                           

13,615.54             761,102.80              
2,475,475.34        3,113,640.37           

815,132.58           1,070,017.84           
-                        -                           

5,210,051.39        -                           

-                        -                           
378,564.71           3,781,578.05           

8,892,839.56        8,726,339.06           

10,449,664.07      4,459,450.38           
-                        -                           

1,587,755.00        1,234,265.00           
2,500.00               2,500.00                  

12,039,919.07      5,696,215.38           
20,932,758.63      14,422,554.44         

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

- 1 -
บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ (ตรวจสอบแล้ว)

/แต่สอบทานแล้ว)

136,000,000.00    136,000,000.00       

100,000,000.00    100,000,000.00       
-                        -                           

3,956,542.43        3,034,773.46           
-                        -                           

34,010,763.20      15,400,605.88         
137,967,305.63    118,435,379.34       

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 2 -

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           



158,900,064.26    132,857,933.78       

ลงช่ือ ………………….............………………… กรรมการ                                                               ลงช่ือ ………………...................…………………… กรรมการ      
              (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

- 3 -





0.00                      -                           



ทุนท่ีออก
และ

หมายเหตุ ช าระแลว้

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563-ปรับปรุงใหม่ 80,000,000.00        22,151,112.29           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ส ารองตามกฎหมาย -                          -                             
ปันผลจ่าย -                          -                             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 80,000,000.00        22,151,112.29           

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2564 -ปรับปรุงใหม่ 100,000,000.00      22,151,112.29           
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้

ส ารองตามกฎหมาย 20 -                          -                             
ปันผลจ่าย 21 -                          -                             
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                          -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564 100,000,000.00      22,151,112.29           

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                          ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ     
(นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)        

- 4 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินรวม

 ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้       รวมส่วนของ

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ ผูถื้อหุน้

-                         -                       21,559,835.72       123,710,948.01       123,710,948.01       

1,077,991.79         2,478,727.99       (3,556,719.78)        -                           -                           
-                         -                       (20,000,087.27)     (20,000,087.27)        (20,000,087.27)        
-                         -                       38,653,789.43       38,653,789.43         38,653,789.43         

1,077,991.79         2,478,727.99       36,656,818.10       142,364,650.17       142,364,650.17       

3,034,773.46         5,720,073.95       9,680,316.66         140,586,276.36       140,586,276.36       

921,768.97            779,926.05          (1,701,695.02)        -                           -                           
-                         -                       (38,000,117.50)     (38,000,117.50)        (38,000,117.50)        -                          
-                         -                       57,531,926.29       57,531,926.29         57,531,926.29         

3,956,542.43         6,500,000.00       27,510,430.43       160,118,085.15       160,118,085.15       

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                                          ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ     
(นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)        

- 4 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินรวม
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้-ส ารองตามกฎหมาย

ส่วนของบริษทัฯ
ส่วนของบริษทั

ยอ่ย



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

ทุนท่ีออก จดัสรรแลว้
และ ส ารองเป็น

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2563 80,000,000.00      -                       21,559,835.72      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้
     ส ารองตามกฎหมาย -                        1,077,991.79       (1,077,991.79)       
     ปันผลจ่าย -                        -                       (20,000,000.00)     
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                       38,653,789.43      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 80,000,000.00      1,077,991.79       39,135,633.36      

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกราคม 2564 -ปรับปรุงใหม่ 100,000,000.00    3,034,773.46       15,400,605.88      
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อ
     ส ารองตามกฎหมาย 20 -                        921,768.97          (921,768.97)          
     ปันผลจ่าย 21 -                        -                       (38,000,000.00)     
     ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                        -                       57,531,926.29      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564 100,000,000.00    3,956,542.43       34,010,763.20      

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายศุภกร  พนัธุกานนท์)           (นายธชัพล ชลวฒันสกุล)

- 5 -



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

      รวมส่วนของ
ผูถื้อหุน้

101,559,835.72     

-                          
(20,000,000.00)      
38,653,789.43        

120,213,625.15     

118,435,379.34     

-                          
(38,000,000.00)      
57,531,926.29        

137,967,305.63     

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
(นายธชัพล ชลวฒันสกุล)

- 5 -



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 352,232,053.30         251,224,056.37        -                           
รายไดค้่าบริหารจดัการ -                             -                            9,412,460.27           

รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ -                             50,286.48                 -                           
อ่ืนๆ 3,748,382.07             4,674,257.81            42,830.42                

         รวมรายได้ 2.5 355,980,435.37         255,948,600.66        9,455,290.69           
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 269,314,350.78         197,853,599.77        -                           
ตน้ทุนค่าบริหารจดัการ -                             -                            3,400,690.50           
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 35,192,295.74           29,604,202.13          -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 18,522,148.18           12,318,411.10          5,399,862.28           

ตน้ทุนทางการเงิน 1,293,790.00             1,616,239.71            198,872.46              
          รวมค่าใชจ่้าย 2.5 324,322,584.70         241,392,452.71        8,999,425.24           

ส่วนแบ่งก าไร จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                            25,489,065.32         

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31,657,850.67           14,556,147.95          25,944,930.77         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 6,413,999.39             3,426,694.94            701,079.49              
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 25,243,851.28           11,129,453.01          25,243,851.28         

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 25,243,851.28           11,129,453.01          25,243,851.28         

25,243,851.28           11,129,453.01          25,243,851.28         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 902,687,559.39         786,411,428.23        -                           
รายไดค้่าบริหารจดัการ -                             -                            24,187,139.22         

รายไดอ่ื้น
ดอกเบ้ียรับ 4,285.37                    155,246.49               657.31                      
อ่ืนๆ 10,051,359.78           10,101,560.37          125,289.49              

         รวมรายได้ 2.5 912,743,204.54         796,668,235.09        24,313,086.02         
ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 697,194,651.72         615,151,279.94        -                           
ตน้ทุนค่าบริหารจดัการ -                             -                            9,938,835.89           
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 91,512,824.06           89,425,037.13          -                           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 48,717,943.03           36,927,373.15          11,156,030.44         

ตน้ทุนทางการเงิน 4,025,867.30             5,383,320.59            451,960.95              
          รวมค่าใชจ่้าย 2.5 841,451,286.11         746,887,010.81        21,546,827.28         

ส่วนแบ่งก าไร จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                             -                            55,419,615.64         

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 71,291,918.43           49,781,224.28          58,185,874.38         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 17 13,759,992.14           11,127,434.85          653,948.09              
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด 57,531,926.29           38,653,789.43          57,531,926.29         

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           
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การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 57,531,926.29           38,653,789.43          57,531,926.29         

57,531,926.29           38,653,789.43          57,531,926.29         

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

- 8 -



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 กนัยายน 2563

-                           
5,228,646.83           

23,114.75                
30,371.16                

5,282,132.74           

-                           
2,105,199.33           

-                           
3,196,959.82           

65,722.01                
5,367,881.16           

11,162,026.20         
11,076,277.78         

(53,175.23)               
11,129,453.01         

11,129,453.01         
11,129,453.01         

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 กนัยายน 2563

-                           
16,367,698.69         

48,830.51                
86,794.16                

16,503,323.36         

-                           
5,911,317.71           

-                           
10,275,687.72         

205,585.36              
16,392,590.79         

38,497,576.14         
38,608,308.71         

(45,480.72)               
38,653,789.43         

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัยอ่ย

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

- 6 -



38,653,789.43         
38,653,789.43         

ลงช่ือ ………………....…………………… กรรมการ                                               ลงช่ือ …………....……………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                              (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           

- 8 -



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 25,243,851.28          11,129,453.01            
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 25,243,851.28          11,129,453.01            

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 25,243,851.28 11,129,453.01

25,243,851.28 11,129,453.01

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 18
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.13                          0.07                            
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000.00        160,000,000.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินรวม



หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 57,531,926.29          38,653,789.43            
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด 57,531,926.29          38,653,789.43            

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 57,531,926.29 38,653,789.43

57,531,926.29 38,653,789.43

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 18
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่  (บาท) 0.29                          0.24                            
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 200,000,000.00        160,000,000.00          

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       
- 7 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินรวม
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ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

25,243,851.28         11,129,453.01        
25,243,851.28         11,129,453.01        

25,243,851.28 11,129,453.01
25,243,851.28 11,129,453.01

0.13                          0.07                        
200,000,000.00       160,000,000.00     

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

57,531,926.29         38,653,789.43        
57,531,926.29         38,653,789.43        

57,531,926.29 38,653,789.43
57,531,926.29 38,653,789.43

0.29                          0.24                        
200,000,000.00       160,000,000.00     

        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       
- 7 -

บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



- 9 -

ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ                                      ลงช่ือ ………………………………… กรรมการ      
        (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                         (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)       



30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

57,531,926.29          38,653,789.43
รายการปรับกระทบรายการก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคา 10,229,146.00          4,811,505.92            
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 11,104,394.58          13,350,168.57          
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 859,194.26               688,003.24               
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 64,962.19                 487,515.07               
(ก าไร)จากการยกเลิกสญัญาเช่า (48,850.94)                -                            
ขาดทุนจากสินคา้สูญหายและเส่ือมสภาพ 657,309.92               1,233,914.52            
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 741,616.00               611,832.04               
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สีย -                            -                            
ดอกเบ้ียรับ (4,285.37)                  (155,246.49)             
ดอกเบ้ียจ่าย 4,025,867.30            5,383,320.59            
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 13,759,992.14          11,127,434.85          

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 98,921,272.37          76,192,237.74

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,763,141.39            10,523,600.96          
สินคา้คงเหลือ (16,314,818.75)         2,741,689.70            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 207,270.04               (889,652.62)             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,267,409.69)           (16,519.60)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (6,589,452.58)           (39,290,461.05)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (8,097,562.96)           217,420.38               
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 28,500.00                 203,000.00               

เงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน 68,650,939.82          49,681,315.51          
ภาษีเงินได้ (18,018,739.46)         (11,423,429.86)        

บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564

บาท
งบการเงินรวม

ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับงวด



เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 50,632,200.36          38,257,885.65          

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัลดลง -                            3,000,000.00            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,038,707.95)         (11,371,630.41)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,559.75                 10,000.00                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,900,956.58)           (1,392,550.00)          
เงินปันผลรับ -                            -                            
เงินสดรับดอกเบ้ีย 4,285.37                   155,246.49

เงินสดสุทธิไดใ้ชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (12,914,819.41)         (9,598,933.92)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและ (469,346.49)              6,157,545.08            
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง -                            -                            
เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                            3,500,000.00            
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3,671,114.43)           (22,439,625.59)        
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า (8,353,947.61)           (9,603,167.62)          
เงินปันผลจ่าย (38,000,117.50)         (20,000,087.27)        
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (4,094,799.05)           (5,383,320.59)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (54,589,325.08)         (47,768,655.99)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิม(ลดลง)-สุทธิ (16,871,944.13)         (19,109,704.26)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 34,845,848.67          27,425,960.69          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 17,973,904.54          8,316,256.43            

บาท
งบการเงินรวม
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บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564



รายการท่ีไม่กระทบเงินสด
สินทรัพยสิ์ทธิการใชล้ดลง(เพ่ิมข้ึน) (16,134,672.04)         (134,008,623.12)      
สิทธิการเช่า - สุทธิ ลดลง -                            12,713,344.78          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน(ลดลง ) 16,134,672.04          121,295,278.34        
โอนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (415,011.19)              -                            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมข้ึน 415,011.19               -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลถือเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

ลงช่ือ …………………………….................……… กรรมการ                                    ลงช่ือ ………………….....................………………… กรรมการ       
                       (นายศุภกร  พนัธุกานนท์)                                                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

57,531,926.29          38,653,789.43           

305,445.36               30,047.40                  
856,200.09               855,063.82                

54,677.95                 14,868.98                  
-                            -                             
-                            -                             
-                            -                             

353,490.00               311,691.00                
(55,419,615.64)        (38,497,576.13)          

(657.31)                     (48,830.51)                 
451,960.95               205,585.36                
653,948.09               (45,480.72)                 

4,787,375.78            1,479,158.63             

(180,590.82)             (65,636.93)                 
-                            -                             

3,889,871.06            (1,670,502.54)            
-                            (7,800.00)                   

(1,385,652.28)          138,649.66                
(3,403,013.34)          (34,238.95)                 

-                            (9,000.00)                   
3,707,990.40            (169,370.13)               

(1,038,950.43)          (16,857.48)                 

บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ



2,669,039.97            (186,227.61)               
/..2

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563

-                            -                             
(464,651.96)             (2,475,429.20)            

-                            -                             
(163,980.00)             (283,800.00)               

38,187,382.50          23,999,912.74           
657.31                      48,830.51                  

37,559,407.85          21,289,514.05           

-                            -                             
5,000,000.00            -                             

-                            -                             
-                            -                             

(727,395.93)             (763,714.64)               
(38,000,000.00)        (20,000,000.00)          

(241,909.56)             (205,585.36)               
(33,969,305.49)        (20,969,300.00)          

6,259,142.33            133,986.44                
908,260.23               733,321.83                

7,167,402.56            867,308.27                

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

- 10 -

บริษทั เฮลท์ลีด จ ำกัด (มหำชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด(ต่อ)

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยำยน 2564



(6,462,724.36)          (6,553,408.74)            
-                            -                             

6,462,724.36            6,553,408.74             

-                            -                             
-                            -                             

ลงช่ือ …………………………….................……… กรรมการ                                    ลงช่ือ ………………….....................………………… กรรมการ       
                       (นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                                                             (นายธชัพล  ชลวฒันสกุล)           
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(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
 

- 12 - 

บริษทั เฮลทลี์ด จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล 

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทั  เฮลทลี์ด  จ  ากดั  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดัภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือ วนัท่ี 
28 ธนัวาคม 2561 โดยมีส านกังานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ต่อมา
บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย โดยด าเนินธุรกิจหลกัในการลงทุนในบริษทัอื่น 

 ผูถื้อหุน้รายใหญ ่ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 คือ กลุ่มครอบครัวพนัธุกานนท ์(ถือหุน้ร้อยละ 98)  

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามา
ซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม  ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะ
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณ
การหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ 
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยกเวน้ ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2564  กลุ่มบริษทัไดย้กเลิกการใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี  เร่ือง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ส าหรับทุกเร่ืองท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้คยถือปฏิบติัในปี 2563 เน่ืองจากส้ินสุดระยะเวลา
การใชม้าตรการผอ่นปรนซ่ึงการยกเลิกการถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั  

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีฉบบัท่ี 34  เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯ เลือก
น าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ  อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด ในรูปแบบ
เช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงงบการเงินระหว่างกาลน้ีเป็นการให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอ
คร้ังล่าสุด  โดยเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คย
น าเสนอรายงานไปแลว้ ดงันั้นผูใ้ช้งบการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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งบการเงินระหว่างกาลรวมของบริษทัฯ ไดร้วมงบการเงินของ บริษทั เฮลทลี์ด จ ากดั และบริษทัยอ่ย หลงัจากไดต้ดัยอด
คงเหลือและรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัออกแลว้ 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าข้ึนจากงบการเงินฉบบัภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 
ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมี รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน  การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัฯ 

1.4.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ียงัไม่มีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง  สัญญาเช่า 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวจะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 

1.5 การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลงั 

ในระหว่างปี 2564 บริษทัได้ทบทวนรายการท่ีเก่ียวกับ การรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัท และสรุปได้ว่าการรวมธุรกิจ
ระหว่าง บริษทั เฮลท์ลีด  จ  ากัด (มหาชน)   และ บริษทั เฮลทิเนส จ ากัดไม่ถือเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัตามท่ีเคยน าเสนอในงบการเงินในงวดก่อน ดงันั้น ส่วนต่างระหว่างส่ิงตอบแทนในการรวมธุรกิจกบัสินทรัพย์
และหน้ีสินสุทธิท่ีระบุได ้- ท่ีไดรั้บ ระหว่าง บริษทั เฮลทลี์ด  จ  ากดั(มหาชน)   และ บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั ซ่ึงตอ้งแสดง
เป็น “ค่าความนิยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม  บริษทัจึงปรับปรุงงบการเงินส าหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ยอ้นหลงั โดยไม่มีผลกระทบต่องบก าไรขาดทุน ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีเคยรายงาน  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

สินทรัพย์      
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน      
ค่าความนิยม -  15,617,283.19  15,617,283.19 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น      
ส่วนของผูถื้อหุ้น      
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 6,533,829.10  15,617,283.19  22,151,112.29 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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2. รายการกบักจิการที่เกีย่วข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการบญัชีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ โดยรายการ
ดงักล่าวถือตามราคาตลาดทัว่ไป หรือเป็นไปตามสญัญาท่ีตกลงกนัส าหรับรายการท่ีไม่มีราคาตลาด 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายการบัญชีและรายการค้า ท่ีมีกับบริษัทย่อย บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันและบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงรวมเป็นส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563   
มีดงัน้ี 

2.1  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ากดั  -  -  1,559,266.88  1,361,664.46 
บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากดั  4,420.00  35,650.00  -  - 
รวม  4,420.00  35,650.00  1,559,266.88  1,361,664.46 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
4,420.00 

  
35,650.00 

  
1,559,266.88 

  
1,361,664.46 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

- ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  4,420.00  35,650.00  1,559,266.88  1,361,664.46 
- เกินก าหนดช าระ 0 - 3 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก าหนดช าระ 4 - 6 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก าหนดช าระ 7 - 12 เดือน    -  -  -  - 
- เกินก าหนดช าระ 12 เดือนข้ึนไป    -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
สุทธิ  

 
4,420.00 

  
35,650.00 

  
1,559,266.88 

  
1,361,664.46 

 

2.2  เงินมดัจ าสญัญาเช่า-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินมดัจ าสัญญาเช่าจ านวนดงักล่าว เป็นเงินมดัจ าค่าเช่าอาคารและท่ีตั้งสาขา(ร้านขายยา) ท่ีจ่ายให้แก่กิจการและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งส้ิน จ านวน 8 สญัญา 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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2.3 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่น         
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ากดั  -  -  -  571,273.00 
บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั  -  -  -  177,620.00 
บริษทั สิริรวี จ ากดั  100,596.00  100,596.00  -  - 
บริษทั ภคินภวตั จ ากดั  72,733.25  74,454.08  13,615.54  12,209.80 

รวม  173,329.25  175,050.08  13,615.54  761,102.80 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
       -กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  
173,329.25  

 
175,050.08 

  
13,615.54 

  
761,102.80 

 

2.4  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บาท   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ             นโยบายการคิด 

 31 ธนัวาคม  
2563 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  30 กนัยายน  
2564 

   ตน้ทุนกูย้มืระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย          

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ากดั          
     เงินตน้ - 

 
5,000,000.00  -  5,000,000.00  5.875% 

     ดอกเบ้ีย - 
 

210,051.39 
 

- 
 

210,051.39   
รวม - 

 
5,210,051.39  -  5,210,051.39  

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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2.5   รายการคา้ท่ีส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
  บาท   
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการ 

ก าหนดราคา   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563   

บริษัทย่อย           
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ  -  -  9,412,460.27      5,215,146.83  ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการพื้นท่ี  -  -  40,500.00           40,500.00  ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  74,041.10          23,114.75  ราคาตามสัญญา 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ขายสินคา้  52,595.31  51,737.39  -  -  ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้  -  13,896.00  -  -  ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี*  1,393,938.00  1,393,938.00  484,650.00  484,650.00  ราคาตามสัญญา 
ค่าสาธารณูปโภค  216,464.60  304,399.70  39,016.40             38,852.10  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
บุคคลท่ีเกีย่วข้อง           
ดอกเบ้ียรับ  -  -  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี*  380,625.00  380,625.00  -  -  ราคาตามสัญญา 

 
  บาท   
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการ 

ก าหนดราคา   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  

บริษัทย่อย           
รายไดจ้ากการบริหารจดัการ  -  -  24,187,139.22  16,327,198.69  ราคาตามสัญญา 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการพื้นท่ี  -  -  121,500.00  121,500.00  ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  210,051.39       48,155.74  ราคาตามสัญญา 
บริษัทที่เกีย่วข้องกนั           
ขายสินคา้  168,035.51      107,856.09  -  -  ราคาตลาด 
ซ้ือสินคา้  -     121,359.78  -  -  ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี*  4,181,814.00  4,181,814.00  1,453,950.00  1,453,950.00  ราคาตามสัญญา 
ค่าสาธารณูปโภค  639,071.86  792,653.05  117,552.00  195,497.85  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
บุคคลท่ีเกีย่วข้อง           
ดอกเบ้ียรับ  -  95,389.34  -  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี*  1,141,875.00      1,141,875.00  -  -  ราคาตามสัญญา 

 

*ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี ไดแ้สดงไวใ้นงบก าไรขาดทุนในบญัชีค่าเส่ือมราคาสินทรัพยข์องสิทธิการใชต้ามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 

 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส ค่าเบ้ียประกนัชีวิต เบ้ียประชุมและบ าเหน็จกรรมการ เป็นตน้ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารมีรายการดงัน้ี : 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 
        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 2,624,769.30  2,478,290.00  2,049,320.30  1,968,810.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,479,811.00  2,225,092.00  1,034,456.00  841,165.00 

รวม 5,104,580.30  4,703,382.00  3,083,776.30  2,809,975.00 

 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
 30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 
        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,776,794.60  8,067,313.50  6,892,413.60  6,275,930.00 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,254,947.00  6,511,864.00  2,956,664.00  2,383,729.00 

รวม 16,031,741.60  14,579,177.50  9,849,077.60  8,659,659.00 

กิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ ถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ โดย
ทางตรงหรือทางออ้มและกิจการท่ีเป็นบริษทัในเครือเดียวกนัโดยมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการร่วมกนัมีดงัน้ี 

        ร้อยละการถือหุน้ 

ช่ือบริษทั  ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  จดัตั้งข้ึนใน  ณ 30 กย 64  ณ 31 ธค 63 

บริษทัยอ่ย :           
บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ากดั  จ าหน่ายยารักษาโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์การแพทย ์  
 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมการร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั  
 

 ผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร
วสัดุอุปกรณ์การแพทย ์และผลิตภณัฑเ์พื่อการ
ดูแลสุขภาพและสุขอนามยั   

 เป็นผูถื้อหุน้และมี
กรรมการร่วมกนั 

 ประเทศไทย  100.00  100.00 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง :           

บริษทั สิริรวี จ ากดั  ใหเ้ช่าอาคาร  มีกรรมการร่วมกนั/
กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั ภคินภวตั จ ากดั  ใหเ้ช่าอาคาร  กรรมการเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั วอนจิน บิวต้ี เมดิคอล กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 คลินิกเวชกรรม  กรรมการเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร 

 ประเทศไทย  -  - 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ จ ากดั*  จดังานอีเวน้ท ์  ผูบ้ริหารเป็นผูถื้อหุน้และ
กรรมการเป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหาร 

 ประเทศไทย  -  - 

บริษทั อ่ิมอุ่น ฟู้ดแอนด ์เซอร์วิส จ ากดั**  กิจการภตัตาคาร/ร้านอาหาร  มีกรรมการร่วมกนั/
กรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

 ประเทศไทย  -  - 

ร้านยาเภสัช(ลพบุรี)  จ าหน่ายยารักษาโรค ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
เวชภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์การแพทย ์  

 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกบักรรมการ 

 ประเทศไทย  -  - 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั           

นางมทัยา พนัธุกานนท ์    กรรมการ       
นายศุภกร พนัธุกานนท ์    กรรมการ       

 
*   ผูบ้ริหารบริษทัฯ จ านวน 1 คน เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั 9801 กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จ ากดัและไดข้ายหุ้นทั้งหมดแลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 
** กรรมการบริษทัฯ จ านวน 2 คน เป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั อ่ิมอุ่น ฟู้ดแอนด ์เซอร์วิส จ ากดัและไดข้ายหุ้นทั้งหมดและลาออกจาก
การเป็นกรรมการแลว้เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด  1,896,061.79  3,736,045.57  -  - 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน  16,077,842.75  31,109,803.10  7,167,402.56  908,260.23 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  17,973,904.54  34,845,848.67  7,167,402.56  908,260.23 
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4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน         

ลูกหน้ีการคา้   605,520.03  1,769,366.93  -  - 
หกั:ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต             

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  
 

   -  (159,776.78)  -  - 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ    605,520.03  1,609,590.15  -  - 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน จ าแนกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระดงัน้ี 

  บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน         
- ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ  562,517.03  1,421,771.65  -  - 
- เกินก าหนดช าระ 0 - 3 เดือน    42,503.00  61,818.50  -  - 
- เกินก าหนดช าระ 4 - 6 เดือน    500.00  126,000.00  -  - 
- เกินก าหนดช าระ 7 -12 เดือน    -  159,776.78  -  - 
-เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน  -  -  -  - 
รวมลูกหน้ีการคา้– กิจการอ่ืน  605,520.03  1,769,366.93  -  - 
หกั:ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต            

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
  

- 
  

(159,776.78) 
 

-  - 
รวมลูกหน้ีการคา้ – กิจการอ่ืน  สุทธิ             605,520.03     1,609,590.15  -  - 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน         
ลูกหน้ีอ่ืน  7,339,707.72  6,859,162.90  -  - 
รายไดค้า้งรับ  1,055,597.35  600,737.02  -  - 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้  1,704,513.75  1,084,484.00  27,612.11  44,623.71 
เงินมดัจ าระยะสั้น  1,035,176.85  3,318,453.02  -  - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน  11,134,995.67  11,862,836.94  27,612.11  44,623.71 

รวมลูกหน้ีการคา้และ 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน  

 
11,740,515.70  

 
13,472,427.09  27,612.11  44,623.71 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
 

- 20 - 

5. สินค้าคงเหลือ สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  สินคา้คงเหลือ สุทธิ ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ยาและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร   88,341,423.27   83,276,203.70  -  - 
สินคา้สุขภาพส าหรับภายนอกร่างกาย   17,036,889.78   13,802,090.18  -  - 
อุปกรณ์การแพทยแ์ละของใชใ้นบา้น   36,461,652.02   30,059,353.20  -  - 
สินคา้บริโภค  4,522,390.52  3,156,235.75  -  - 
สินคา้รอท าลาย  -  1,689,037.79  -  - 
วสัดุส้ินเปลือง  607,630.19  666,057.87  -  - 
        รวม   146,969,985.78   132,648,978.49  -  - 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั   (352,536.25)  (1,689,037.79)  -  - 
สินคา้คงเหลือ  สุทธิ  146,617,449.53  130,959,940.70  -  - 

 

6. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

*รายการท่ีเก่ียวกบัทุนซ่ึงจะน ามาหกัออกจากส่วนของผูถื้อหุน้เม่ือเกิดการกระจายหุน้ 

 

 

 

 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
         

ภาษีซ้ือไม่ถึงก าหนด  595,686.59  345,703.52   101,913.19   95,839.18 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  187,987.31  4,102,874.68  164,377.49  3,997,969.64 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการออกหุน้สามญั*  1,697,647.06  1,760,000.00  1,697,647.06  1,760,000.00 
ลูกหน้ีสรรพากร  3,519,987.20  -  -  - 
รวม  6,001,308.16  6,208,578.20  1,963,937.74  5,853,808.82 
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7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  ประกอบด้วย 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ทุนช าระแลว้    สดัส่วนเงินลงทุน    (เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน)  (เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย) 
  30-ก.ย.  31-ธ.ค.  30-ก.ย.  31-ธ.ค.   30-ก.ย.  31-ธ.ค.   30-ก.ย.  31-ธ.ค. 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย  2564  2563  2564  2563   2564  2563   2564  2563 
  (ล้านบาท)  (ล้านบาท)  (ร้อยละ)  (ร้อยละ)   (ล้านบาท)  (ล้านบาท)   (ล้านบาท)  (ล้านบาท)   

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ากดั  65  65  100  100   65.00  65.00   99.68  89.15 
บริษทั เฮลทิเนส จ ากดั 
= 
 
Z== 

 35  35  100  100   35.00  35.00   32.93  26.23 

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย           100.00  100.00   132.61  115.38 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 วิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

ยอดยกมา  115,382,106.25  102,645,863.50  
เพ่ิมทุน -  20,000,000.00  
เพ่ิมข้ึนจากส่วนแบ่งก าไรในบริษทัยอ่ย 55,419,615.64  51,936,027.48  
ลดลงจากเงินปันผล (38,187,382.50)  (59,199,784.73)  
ยอดยกไป 132,614,339.39  115,382,106.25  



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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8. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิประกอบดว้ย 
  

บาท 
  งบการเงินรวม 
 ท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุง

อาคารและอาคาร
เช่า 

อุปกรณ์ส านกังาน  ยานพาหนะ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ 
เฟอร์นิเจอร์และเคร่ือง

ตกแต่ง 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 8,176,160.00 14,953,223.46 46,224,285.18 8,462,952.77 4,095,700.93 4,676,127.15 10,795,097.95 - 97,383,547.44 
เพิ่มข้ึน - - - 1,056,382.57 47,663.55 2,609,621.96 564,509.24 6,760,530.63 11,038,707.95 
ลดลง - - - (105,697.40) (36,915.89) (23,813.74) (66,131.35) - (232,558.38) 
โอนเขา้ (โอนออก) - - 7,922,308.04 280,118.79 - (596,146.68) (3,907,427.76) (4,252,004.73) (553,152.34) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 8,176,160.00 14,953,223.46 54,146,593.22 9,693,756.73 4,106,448.59 6,665,788.69 7,386,048.08 2,508,525.90 107,636,544.67 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 - (3,569,938.27) (7,777,170.51)  (3,326,375.86) (3,616,039.60) (1,331,430.77) (2,184,265.86) -  (21,805,220.87) 
เพิ่มข้ึน - (559,209.46) (6,562,279.14)  (1,215,274.01)  (116,901.93)  (741,963.21)  (1,033,518.25) - (10,229,146.00) 
ลดลง -  -    -   73,616.85   36,914.89   16,045.38   20,459.32  -  147,036.44  
โอนเขา้ (โอนออก) - - (438,517.06)  26,033.32   -     125,018.63   425,604.26  -  138,139.15  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 - (4,129,147.73) (14,777,966.71) (4,441,999.70)  (3,696,026.64)  (1,932,329.97)  (2,771,720.53) - (31,749,191.28) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 8,176,160.00 11,383,285.19 38,447,114.67 5,136,576.91 479,661.33 3,344,696.38 8,610,832.09 - 75,578,326.57 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 8,176,160.00 10,824,075.73 39,368,626.51 5,251,757.03 410,421.95 4,733,458.72 4,614,327.55 2,508,525.90 75,887,353.39 
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ  2563 แสดงไวใ้นการค านวณก าไร
ขาดทุนดงัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 
ตน้ทุนค่าบริหารจดัการ  -  -  103,430.18   12,488.43  
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  5,260,515.25  1,526,233.36  -   -    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,373,737.02  1,179,785.63  38,706.51   12,322.50  
รวม  6,634,252.27  2,706,018.99  142,136.69   24,810.93  

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อุปกรณ์
ส านกังาน 

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ 

 เฟอร์นิเจอร์และ
เคร่ืองตกแต่ง 

 ส่วนปรับปรุง
อาคารเช่า 

  รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 368,396.86  439,076.46  326,170.53  1,631,900.20   2,765,544.05 
เพ่ิมข้ึน 53,250.00  378,172.99  33,228.97  -   464,651.96 
ลดลง -  -  -  -   - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 421,646.86  817,249.45  359,399.50  1,631,900.20   3,230,196.01 
ค่าเส่ือมราคาสะสม           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (26,068.25)  (40,715.14)  (21,168.22)  (6,911.05)   (94,862.66) 
เพ่ิมข้ึน (57,600.86)  (89,788.88)  (50,155.83)  (107,899.79)   (305,445.36) 
ลดลง -  -  -  -   - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (83,669.11)  (130,504.02)  (71,324.05)  (114,810.84)   (400,308.02) 
           
มูลค่าสุทธิตามบญัชี           
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 342,328.61  398,361.32  305,002.31  1,624,989.15   2,670,681.39 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 337,977.75  686,745.43  288,075.45  1,517,089.36   2,829,887.99 



(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว) 
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  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 

ตน้ทุนค่าบริหารจดัการ  -  -  197,688.67  16,768.32 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย  6,454,380.34  1,549,395.00   -     - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  3,774,765.66  3,262,110.92  107,756.69  13,279.08 
รวม  10,229,146.00  4,811,505.92  305,445.36  30,047.40 

 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม  2563 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย 
 บาท 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 13,904,617.48  283,800.00 
เพ่ิมข้ึน 1,900,957.58  163,980.00 
รับโอน 553,150.34  - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 16,358,725.40  447,780.00 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (6,561,864.29)  (29,136.65) 
เพ่ิมข้ึน (859,194.26)  (54,677.95) 
รับโอน  (138,139.15)  - 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (7,559,197.70)  (83,814.60) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  7,342,753.19   254,663.35 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   8,799,527.70  363,965.40 
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10. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

ยอดคงเหลือของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ไดแ้สดงแยกต่างหากในงบแสดง

ฐานะการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 133,802,745.13  6,553,408.74 
6,462,724.37 - 

- 
6,553,408.74 

เพ่ิมข้ึน 20,487,771.28  6,462,724.37 

ลดลง (ยกเลิกสัญญา) (5,816,564.66)  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 148,473,951.75  13,016,133.11 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (16,643,458.24)  (1,142,165.54) 

เพ่ิมข้ึน (11,104,394.58)  (856,200.09) 

ลดลง (ยกเลิกสัญญา) 1,512,316.36  - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 (26,235,536.46)  (1,998,365.63) 

    

มูลค่าสุทธิตามบญัชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 117,159,286.89  5,411,243.20 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 122,238,415.29  11,017,767.48 
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า - สุทธิ 

กลุ่มบริษทั มีเจา้หน้ีสญัญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยสญัญาเช่าอาคารและส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 25 สญัญา ส าหรับใชใ้นการด าเนิน

ธุรกิจ โดยมีก าหนดช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ระหวา่ง 29 - 156 งวด  

หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 135,453,161.91  6,138,900.00 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (26,371,774.22)  (609,431.78) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 109,081,387.69  5,529,468.22 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด : 
 
 

   
บวก หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  23,923,000.26    9,046,800.00  
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  (4,890,959.26)   (2,584,075.63) 
บวก  ดอกเบ้ียรอตดับญัชีตดัจ่าย  3,666,600.78    241,904.06  
หกั   เงินจ่ายช าระ  (12,020,548.38)   (969,300.00) 
หกั   ยกเลิกสญัญา (2,897,368.97)  - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 116,862,112.12  11,264,796.65 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,149,632.54)  (815,132.58) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า สุทธิ 105,712,479.58  10,449,664.07 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 

2563 แสดงไดด้งัน้ี 

  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   3,731,458.39   5,194,692.78   291,358.68   287,101.72 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า   1,307,319.00   1,288,149.97   124,825.86   65,722.01 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น   63,218.22   -   -     - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึง
สินทรัพย ์  อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
45,748.00  19,020.00   12,400.00   

 
9,300.00 

รวม  5,147,743.61  6,501,862.75  428,584.54  362,123.73 
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  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   11,104,394.58   13,350,168.57   856,200.09   855,063.82 
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า   3,666,600.78   3,862,666.22   241,904.06   205,585.36 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น   378,435.44   -  -  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย ์  
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
159,416.00  

 
57,060.00  31,000.00  

 
27,900.00 

รวม  15,308,846.80  17,269,894.79  1,129,104.15  1,088,549.18 

 

รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีต้องจ่ายช าระของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564  และ                  
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก าหนดการจ่าย
ช าระ- 

           
       ภายในหน่ึงปี   16,073,610.67  (4,923,978.13)  11,149,632.54  15,882,348.84  (4,584,431.75)  11,297,917.09 
       เกินหน่ึงปี 127,939,005.55  (22,226,525.97)  105,712,479.58  119,570,813.07  (21,787,342.47)  97,783,470.60 

รวม 144,012,616.22  (27,150,504.10)  116,862,112.12  135,453,161.91  (26,371,774.22)  109,081,387.69 

 

 

 
 บาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
 รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ  รวม  ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  หน้ีสินสุทธิ 
ถึงก าหนดการจ่าย
ช าระ- 

           

       ภายในหน่ึงปี   1,292,400.00  (477,267.42)  815,132.58  1,292,400.00  (222,382.16)  1,070,017.84 

       เกินหน่ึงปี 12,924,000.00  (2,474,335.93)  10,449,664.07  4,846,500.00  (387,049.62)  4,459,450.38 

รวม 14,216,400.00  (2,951,603.35)  11,264,796.65  6,138,900.00  (609,431.78)  5,529,468.22 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  ประกอบดว้ย 
  บาท  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร     23,461,721.76  -  -  - 
เงินกูย้มืระยะสั้น   -  24,000,000.00  -  - 

รวม  23,461,721.76  24,000,000.00  -  - 

          
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้ าสัญญาวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปีโดยจดจ านองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัฯและกรรมการ เป็นหลกัประกนั 
และมีผูถื้อหุน้และกรรมการของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูค้  ้าประกนั 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0 และด ารง
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 และขอ้จ ากดัในการ
โอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น-กจิการอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 

เจา้หน้ีการคา้-กิจการอ่ืน         

เช็ครอการข้ึนเงิน  3,259,857.00  6,874,098.64  -  - 

เจา้หน้ีการคา้  87,597,787.38  87,410,238.85  -  - 
รวม  90,857,644.38  94,284,337.49  -  - 

เจา้หน้ีอ่ืน-กิจการอ่ืน  
       

เจา้หน้ีอ่ืน  1,919,190.50  2,718,435.23  37,152.19  677,877.07 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย        7,308,253.15  10,279,559.42  2,438,323.15  2,435,763.30 
รายไดรั้บล่วงหนา้  659,138.66  236,456.14  -  - 

อ่ืน ๆ  240,540.99  53,712.14  -  - 

รวมเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  10,127,123.30  13,288,162.93  2,475,475.34  3,113,640.37 

รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  100,984,767.68  107,572,500.42  2,475,475.34  3,113,640.37 
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14. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม – สุทธิ                 380,567.24  1,532,343.66  207,964.90  117,438.13 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายรอการน าส่ง             525,205.61  7,441,771.22  68,591.69  3,575,059.07 
ภาษีขายไม่ถึงก าหนด            460,982.79  490,203.72  102,008.12  89,080.85 
               รวม  1,366,755.64  9,464,318.60  378,564.71  3,781,578.05 

 

15. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  9,299,441.32  29,163,914.88  -  - 
บวก กูย้มืเพ่ิม  -  3,500,000.00  -  - 
หกั  ช าระคืน  (3,671,114.43)  (23,364,473.56)  -  - 
ยอดคงเหลือ ณวนัส้ินงวด  5,628,326.89  9,299,441.32  -  - 
หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (4,868,898.90)  (5,828,457.12)  -  - 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน-สุทธิ  759,427.99  3,470,984.20  -  - 
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เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ าแนกตามวงเงินไดด้งัน้ี; 

 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละ) 

การช าระคืนเงินกู ้ วงเงิน ยอดคา้งช าระ ณ วนัท่ี  
 30 ก.ย.64 31 ธ.ค.63 30 ก.ย.64 31 ธ.ค.63 

บริษทั ไอแคร์ เฮลท ์จ ากดั       

วงเงินท่ี 1 - 5.5 - 0.60 4.0% ช าระเป็นรายเดือน งวดละ 107,000 บาท  
      เร่ิม เมษายน 2559 ถึง ธนัวาคม 2563 

วงเงินท่ี 2 - 4.5 - 0.41 4.0% ช าระเป็นรายเดือน งวดละ 89,000 บาท  
      เร่ิม เมษายน 2559 ถึง ธนัวาคม 2563 

วงเงินท่ี 3  6.0 6.0 2.45 3.47 MLR-1.0%  ช าระเป็นรายเดือน งวดละ 125,000 บาท  
       เร่ิม  มกราคม 2561 ถึง  ธนัวาคม 2565 

วงเงินท่ี 4 3.0 3.0 0.85 1.32 MLR-1.0%  ช าระเป็นรายเดือน งวดละ 57,000 บาท  
       เร่ิม  กรกฎาคม 2560 ถึง  มิถุนายน 2565 

วงเงินท่ี 5 3.5 3.5 2.33 3.50 2.0%  ช าระเป็นรายเดือน งวดละ 291,666.67 บาท  
      เร่ิม  พฤษภาคม 2564 ถึง  เมษายน 2565 

รวม 12.5 22.5 5.63 9.30   

หกั ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (4.87) (5.83)   

สุทธิ   0.76 3.47  
  

 

 
กลุ่มบริษทัฯ ไดท้  าสัญญาวงเงินกูย้ืมระยะยาว กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.0 ต่อปี และ MLR-1 
ต่อปี โดยจดจ านองท่ีดิน อาคาร ส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษัทฯ และกรรมการ เป็นหลักประกัน และมีผูถื้อหุ้นและ
กรรมการของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูค้  ้าประกนั 
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้จ ากดับางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 0 และด ารง
อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 และขอ้จ ากดัในการ
โอนสินทรัพยใ์หเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 
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16. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ส าหรับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

ณ วนัตน้งวด 
  

3,970,642.04  
 

3,154,864.00  
 

1,234,265.00  
 

818,678.00 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  741,615.99  815,778.04  353,490.00  415,587.00 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  

ณ วนัส้ินงวด  
 

4,712,258.03  
 

3,970,642.04  1,587,755.00  1,234,265.00 

         

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 

  บาท 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  699,100.00  578,016.04  340,533.00  303,099.00 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  42,515.99  33,816.00  12,957.00  8,592.00 
รวม  741,615.99  611,832.04  353,490.00  311,691.00 

 

 

 

 

  บาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  233,040.04         192,667.01   113,514.00  101,032.99 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  14,171.96           11,272.00   4,319.01  2,864.00 
รวม  247,212.00         203,939.01   117,833.01  103,896.99 
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ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีดงัต่อไปน้ี : 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

อตัราคิดลด 1.40-2.11 %  1.40% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00-5.00 %  3.00-5.00 % 
สดัส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย ุ 0-23 %*  0-8 %* 
อตัรามรณะ TMO2017 **  TMO 2017 ** 

*   ข้ึนอยูก่บัอตัราถวัเฉล่ียของกลุ่มอายขุองพนกังาน 
**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017) 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย เป็นดงัน้ี 

ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 
2564 มีดงัน้ี 

- ถ้าอตัราคิดลดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานจะลดลง  0.00-0.23  ล้านบาท 
(เพ่ิมข้ึน 0.00-0.28 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.34 
ลา้นบาท (ลดลง 0.00 - 0.29 ลา้นบาท) 

- ถา้สัดส่วนของพนักงานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอายุเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน    
จะลดลง 0.00 – 0.25 ลา้นบาท (เพ่ิมข้ึน 0.00 – 0.14 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานไดค้  านวณโดย
การใชวิ้ธีเดียวกนักบัท่ีค านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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17. ภาษีเงินได้ 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดค้  านวณก าไร (ขาดทุน) สุทธิทางภาษีโดยการน ารายการท่ีมิให้ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่วน
ท่ีไดรั้บการลดหยอ่นหรือยกเวน้ภาษีมาบวกหรือหกัตามหลกัเกณฑแ์ห่งประมวลรัษฎากรแลว้  

อตัราท่ีใชใ้นการค านวณภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอตัราร้อยละ 20 

17.1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  บาท  
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2564  2563  2564  2563  
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  6,510,437.82  3,467,917.74  724,646.09  (32,395.83)  
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-          
    บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว          

- รายการท่ีกระทบงบก าไรขาดทุน  (96,438.43)  (41,222.80)  (23,566.60)  (20,779.40)  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  6,413,999.39  3,426,694.94  701,079.49  (53,175.23)  

 

  บาท  
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
  2564  2563  2564  2563  
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  13,641,014.83  11,249,801.25  724,646.09  16,857.48  
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดั-          
    บญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว          

- รายการท่ีกระทบงบก าไรขาดทุน  118,977.31  (122,366.40)  (70,698.00)  (62,338.20)  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          

ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  13,759,992.14  11,127,434.85  653,948.09  (45,480.72)  
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17.2 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับสาม
เดือนและเกา้เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2564 และ 2563  สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  บาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  31,657,850.66  14,556,147.95  25,944,930.76  11,076,277.78 

   อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         
     คูณอตัราภาษี  6,331,570.13  2,911,229.59  5,188,986.16  2,215,255.56 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -         
     จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว  (96,438.43)  (41,222.80)  (23,566.60)  (20,779.40) 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน -         
    การค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี:         
    -รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้  -  -  (5,097,813.06)  (2,232,405.24) 
    -ขาดทุนท่ีมีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย    (648,101.56)  (490,539.41)  -  (44,995.08) 
    -ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม  217,712.44  -  555,520.00  - 
    -ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม  343,203.47  562,472.91  116,888.92  29,748.93 
    -ขาดทุนทางภาษีในงวด  266,053.34  484,754.65  (38,935.93)  - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  6,413,999.39  3,426,694.94  701,079.49  (53,175.23) 
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17.3 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการ ดงัต่อไปน้ี 
  บาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563  30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบั-         
     สินคา้คงเหลือ  70,507.06  337,807.56  -  - 
    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  942,451.80  794,128.60  317,551.00  246,853.00 
         สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  1,012,958.86  1,131,936.16  317,551.00  246,853.00 

 

 

 

 

  บาท 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  71,291,918.42  49,781,224.28  58,185,874.38  38,608,308.71 

   อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  20%  20%  20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -         
     คูณอตัราภาษี  14,258,383.68  9,956,244.86  11,637,174.88  7,721,661.74 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -         
     จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว  118,977.31  (122,366.40)  (70,698.00)  (62,338.20) 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน -         
    การค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี:         
    -รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้  -  -  (11,083,923.13)  (7,699,515.23) 
    -ขาดทุนท่ีมีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย  (1,378,459.78)  (240,968.39)  -  (86,297.08) 
    -ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม  (337,807.56)  -  -  - 
    -ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม  793,909.22  819,325.01  171,394.34  81,008.05 
    -ขาดทุนทางภาษีในงวด  304,989.27  715,199.77  -   - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน  13,759,992.14  11,127,434.85  653,948.09  (45,480.72) 
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18. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับงวด
ท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั โดย แสดงการค านวณดงัน้ี  

  บาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้
สามญัของบริษทั 

 
25,243,851  

 
11,129,453  25,243,851  

 
11,129,453 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั  200,000,000  160,000,000  200,000,000  160,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  0.13  0.07  0.13  0.07 

 

  บาท 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2564  2563  2564  2563 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้
สามญัของบริษทั 

 
57,531,926  

 
38,653,789  57,531,926  

 
38,653,789 

จ านวนหุน้สามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั  200,000,000  160,000,000  200,000,000  160,000,000 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  0.29  0.24  0.29  0.24 

 

บริษทัฯจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัท่ีตราไว ้เดิมหุ้นละ 10 เป็น หุ้นละ 0.50 บาท เม่ือวนัท่ี  9 ธันวาคม 2563  
เพ่ือการเปรียบเทียบกนัได ้ในการน าเสนอขอ้มูลก าไรต่อหุ้น ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 2563 บริษทัไดค้  านวณ จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั โดยเสมือนว่ามีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่า
หุน้ดงักล่าวตั้งแต่ช่วงเวลาท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
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รายการ 
 ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 ที่เคยแสดงไว้  ปรับปรุงใหม่ 
จ านวนเงินทุน  80,000,000  80,000,000 
มูลค่าหุน้เดิม  10.00  - 
จ านวนหุน้เดิม  8,000,000  - 

ณ วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ลดมูลค่าหุ้นจากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท 

    

มูลค่าหุน้ใหม่  -  0.50 
จ านวนหุน้ใหม่  -  160,000,000 

ก าไรสุทธิ  38,653,789.43  38,653,789.43 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น)  8,000,000  160,000,000 
ก าไรสุทธิต่อหุน้  4.83  0.24 

 

รายการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

 ที่เคยแสดงไว้  ปรับปรุงใหม่ 
จ านวนเงินทุน  80,000,000  80,000,000 
มูลค่าหุน้เดิม  10.00  - 
จ านวนหุน้เดิม  8,000,000  - 

ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ลดมูลค่าหุ้นจากเดิม 
หุ้นละ 10 บาท เป็น 0.50 บาท 

    

มูลค่าหุน้ใหม่  -  0.50 
จ านวนหุน้ใหม่  -  160,000,000 

ก าไรสุทธิ  11,129,453.01  11,129,453.01 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น)  8,000,000  160,000,000 
ก าไรสุทธิต่อหุน้  1.39  0.07 

19. ทุนจดทะเบียน 

การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้สามญั 

วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง
บริษทัจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าว
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
ดงักล่าวมีผลใหจ้ านวนหุน้ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิม 8 ลา้นหุน้ เป็น 160 ลา้นหุน้ 
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การเพ่ิมทุน  

วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2563 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก
เดิม 160 ลา้นหุ้น เป็น 272 ลา้นหุ้น โดยการออกหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวน 112 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท 
โดยบริษทัไดรั้บเงินเพ่ิมทุนแลว้เป็นจ านวน 20 ลา้นบาทในวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2563 มีผลให้จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ของบริษทั
เพ่ิมข้ึนจาก 160 ลา้นหุ้นเป็น 200 ลา้นหุ้น (ทุนท่ีช าระแลว้จาก 80 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท) บริษทัได้ด าเนินการจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ต่อนายทะเบียนบริษทั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์แลว้เม่ือ
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2563 

20. ส ารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ   
5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองน้ี จะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีหา้มมิใหน้ าไปจ่ายเป็นเงินปันผล 

ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่พาณิชย ์บริษทัยอ่ยตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิอยา่งนอ้ยร้อยละ5 เป็นส ารองตาม
กฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผล จนกวา่ส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุน
ส ารองน้ีจะน ามาจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้

21. เงินปันผล 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เสนอ
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 14 ลา้น
บาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 18 มีนาคม 2564  

ต่อมาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ 
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 
24 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564  

22. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนการด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีมีผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผล
การด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

ในการน าเสนอ ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน ซ่ึงผลการด าเนินดงักล่าวไดรั้บการสอบทานจากประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร กลุ่มบริษทัประกอบธุรกิจหลกัทางดา้นธุรกิจร้านขายยา โดยจ าหน่ายยา เวชภณัฑ์ เวชส าอาง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
อุปกรณ์การแพทย ์และผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพต่างๆ รวมถึงการคิดคน้ พฒันา น าเขา้ และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑน์วตักรรมเพื่อ
สุขภาพ โดยทั้งหมดจดัเป็นผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคา้สุขภาพส าหรับภายนอกร่างกายและผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  จึงมีส่วนงาน
เดียวซ่ึงแสดงในงบก าไร (ขาดทุน) 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ส าหรับสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2564 และ 2563 จ  าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี   
  บาท 
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  (12,431,192.71)   (2,248,086.31)   -      -     
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  281,327,084.37   197,620,452.75    -      -     
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  26,431,054.44   23,804,763.34    4,583,933.70    3,909,344.11   
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี  10,284,529.14   6,342,741.08    455,890.99    325,654.64   
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ  3,821,827.28   3,163,727.95    171,019.70    256,661.20   
ค่าสาธารณูปโภค  2,548,009.54   1,983,018.12    45,280.40    43,028.56   
ค่าบริการอ่ืน  5,995,502.34   1,918,776.15    3,248,852.93    492,007.86   
   

บาท 
  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  30 กนัยายน 2564  30 กนัยายน 2563  
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป   (18,676,515.61)   (3,176,393.62)   -      -     
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป   714,669,919.35    614,663,701.62    -      -     
ค่าใชจ่้ายพนกังาน   74,427,104.89    69,346,818.21    13,422,117.72   11,179,286.88   
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี   21,354,409.11    18,849,677.73    1,216,323.41    899,980.20   
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ   12,484,791.49    11,741,529.37    670,400.53    585,761.20   
ค่าสาธารณูปโภค   7,163,722.57    5,539,341.01    137,347.50    207,595.82   
ค่าบริการอ่ืน   11,585,600.42    8,223,107.35    4,870,052.91    2,753,307.84   
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24. การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

24.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
บริษทัฯ มีเคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ี
และเจา้หน้ีการคา้ บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายในการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 
(ก) ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสมดงันั้นบริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหาย
ท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯ อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือมูลค่าตาม
บญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงิน 
บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีเกิดจากเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารท่ีมีความ
น่าเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
บริษทัฯ ก ากับดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดับของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีผูบ้ริหาร
พิจารณาวา่เพียงพอในการจดัหาเงินเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ และลดผลกระทบจากความผนัผวนในกระแส
เงินสด 
 
ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสญัญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงานมีรายละเอียดดงัน้ี 

  ลา้นบาท 
    กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินรวม) 
  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     
  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  10.30  10.30  -  -  -  10.30 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิ  116.86  11.15  11.81  33.10  60.80  116.86 
- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  0.38  0.38  -  -  -  0.38 
- ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย  4.54  4.54  -  -  -  4.54 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  132.08  26.37  11.81  33.10  60.80  132.08 

             หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 
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ลา้นบาท 
    กระแสเงินสดตามสญัญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 
  มูลค่า  ภายใน 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 2 ปี     
  ตามบญัชี  หรือนอ้ยกวา่  แต่ไม่เกิน 2 ปี  แต่ไม่เกิน 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 

             ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564             
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์             

- เจา้หน้ีอ่ืน  2.49  2.49  -  -  -  2.49 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าสุทธิ  11.26  0.82  0.85  2.79  6.80  11.26 

- เจา้หน้ีกรมสรรพากร  0.21  0.21  -  -  -  0.21 

รวมหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์  13.96  3.52  0.85  2.79  6.80  13.96 

             หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นอนุพนัธ์  -  -  -  -  -  - 

             
ความเส่ียงดา้นตลาด 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่มีรายการคา้กบัลูกหน้ีและ 
เจา้หน้ีต่างประเทศ  

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่า  

มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดของบริษทัฯ วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และเน่ืองจากสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทั
จึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระ ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการก าหนดมูลค่า
ยติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุดหรือก าหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์
การวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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25. ภาระผูกพนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสญัญาบริการระยะยาวกบับริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้ง 
ดงัต่อไปน้ี  

 จ านวนสญัญาและอตัราค่าบริการณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 
 บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  รวม 
จ านวนสญัญา (หน่วย : ฉบบั) 4  18  22 
อตัราค่าบริการรายเดือน  40,569 - 81,000 บาท  15,200 - 154,003.25 บาท   

   
 มูลค่าภาระผกูพนัตามสญัญา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 บริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  บริษทัและบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง  รวม 
ไม่เกิน 1 ปี 3.02   9.40  12.42 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี -  4.94   4.94 
มากกวา่ 5 ปี -  -  - 
รวม 3.02  14.34  17.36 
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26. การปรับปรุงข้อมูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  และ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
เพ่ือประโยชน์ในการใหข้อ้มูลเปรียบเทียบแก่ผูใ้ชง้บการเงิน บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมขอ้มูลส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีน ามาเปรียบเทียบ และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564 โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ของปี 2563 และ ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ดงัน้ี; 

26.1 ภาษีเงินได ้
                       ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2563 ขอ้ 21.2 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมขอ้มูลเพ่ือการเปรียบเทียบ ดงัน้ี; 

 บาท 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 66,535,556.80  -  66,535,556.80  28,725,620.62  -  28,725,620.62 

   อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20%  20%  20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -คูณอตัราภาษี 24,511,426.82  (11,204,315.46)  13,307,111.36  11,229,919.81  (5,484,795.69)  5,745,124.12 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – 
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (163,155.80)  -  (163,155.80)  (221,073.20)  -  (221,073.20) 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน – 
การค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี:            
    -รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (10,417,457.22)  10,417,457.22  -  (4,529,252.70)  4,529,252.70  - 
    -ขาดทุนท่ีมีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย (86,297.08)  -  (86,297.08)  208,730.68  (208,730.68)  - 
    -ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (33,853.46)  -  (33,853.46)  -  -  - 
    -ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 649,349.92  -  649,349.92  270,950.31  -  270,950.31 
    -ขาดทุนทางภาษีในงวด -  786,858.24  786,858.24  -  1,164,273.67  1,164,273.67 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 14,460,013.18  -  14,460,013.18  6,959,274.90  -  6,959,274.90 
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 บาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 52,156,713.02  (151,258.60)  52,005,454.42  21,602,610.12  -  21,602,610.12 

   อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20%  20%  20%  20%  20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล -คูณอตัราภาษี 10,431,342.60  (30,251.72)  10,401,090.88  4,320,522.02  -  4,320,522.02 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี – 
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (83,117.40)  -  (83,117.40)  (163,735.60)  -  (163,735.60) 
ผลกระทบทางภาษีท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน – 
การค านวณก าไรเพ่ือเสียภาษี:            
    -รายไดท่ี้ไม่รวมคิดภาษีเงินได ้ (10,417,457.22)  30,251.72  (10,387,205.50)  (4,529,252.70)  -  (4,529,252.70) 
    -ขาดทุนท่ีมีสิทธิน ามาหกัตามกฎหมาย (86,297.08)  -  (86,297.08)  208,730.68  (208,730.68)  - 
    -ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (21,753.46)  -  (21,753.46)  -  -  - 
    -ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 107,193.36  -  107,193.36  -  -  - 
    -ขาดทุนทางภาษีในงวด -  -  -  -  208,730.68  208,730.68 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (70,089.20)  -  (70,089.20)  (163,735.60)  -  (163,735.60) 
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26.2 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

  ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2563 ขอ้ 27 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมปรับปรุงขอ้มูลของปี 2562 ท่ีน ามาเปรียบเทียบ ดงัน้ี; 

 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป (308,533.06)   (17,728,505.87)   (18,037,038.93)  -  -  - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 531,002,867.87   231,247,088.10    762,249,955.97   -  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 54,068,846.37   21,740,486.34    75,809,332.71   3,449,273.50  4,538,801.75  7,988,075.25 
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 8,314,483.60   4,509,653.39    12,824,136.99   1,922.91  2,098.24  4,021.15 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 27,786,181.11   8,202,837.87    35,989,018.98   849,452.61  (526,352.61)  323,100.00 
ค่าสาธารณูปโภค -   6,406,527.26    6,406,527.26   -  13,602.06  13,602.06 
ค่าบริการอ่ืน -   7,699,379.51    7,699,379.51   -  1,000,000.00  1,000,000.00 
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ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 ขอ้ 22 บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมเติมปรับปรุงขอ้มูล ดงัน้ี; 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  ส าหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 6,028,116.55   (4,955,729.96)   1,072,386.59   -  -  - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 199,640,203.20   (1,603,860.69)   198,036,342.51   -  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 23,006,903.35   79,085.20    23,085,988.55   4,267,898.84  78,870.00  4,346,768.84 
ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 5,689,484.31   (0.02)   5,689,484.29   374,774.74  -  374,774.74 
ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ 4,292,956.15   90,000.00    4,382,956.15   314,494.10  -  314,494.10 
ค่าสาธารณูปโภค 2,039,322.94   -      2,039,322.94   43,084.80  -  43,084.80 
ค่าบริการอ่ืน 1,793,893.71   50,500.00    1,844,393.71   212,499.99  10,500.00  222,999.99 
 บาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  ส าหรับสามเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่  ตามท่ีไดน้ าเสนอ  ผลกระทบ  ปรับปรุงใหม่ 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  (8,823,940.66)   17,447,767.08    8,623,826.42   -  -  - 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  228,206,283.91    (134.44)   228,206,149.47   -  -  - 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน  21,550,857.24    81,676.56    21,632,533.80   3,755,150.93  (65,000.00)   3,690,150.93  

ค่าเส่ือมราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี  6,236,579.74    (185,893.86)   6,050,685.88   286,377.02  -   286,377.02  

ค่าเช่าส านกังานและค่าบริการ  773,678.30    4,481,591.96    5,255,270.26   164,550.00  -   164,550.00  

ค่าสาธารณูปโภค  1,795,429.15    -      1,795,429.15  107,472.51  -   107,472.51  

ค่าบริการอ่ืน  -      1,851,585.26   1,851,585.26  -  212,499.99   212,499.99  
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27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ      ลงช่ือ ................................................……......กรรมการ 
(นายศุภกร  พนัธุกานนท)์                                                    (นายธชัพล  ชลวฒันสกลุ) 
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 แนวคิดและวตัถปุระสงค ์
 กำรมรีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่มีคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัทีม่ปีระชำชนเป็นผูถ้อืหุน้ 
โดยระบบทีด่จีะสำมำรถช่วยป้องกนั บรหิำร จดักำรควำมเสีย่งหรอืควำมเสยีหำยต่ำง ๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สี่วนได้
เสยีไดเ้ป็นอย่ำงด ี ดงันัน้ จงึเป็นหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัมรีะบบควบคุมภำยในที่
เหมำะสม และเพยีงพอในกำรดแูลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค ์กฎหมำย ขอ้ก ำหนดทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยำ่งมี
ประสทิธภิำพ  สำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิ จำกกำรทุจรติ เสยีหำย รวมทัง้มกีำรจดัท ำบญัช ีรำยงำนทีถู่กตอ้งน่ำเชือ่ถอื 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำก              
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพฒันำแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(“แบบประเมนิ”) ฉบบันี้ขึน้ เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยใหบ้รษิทัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิทัดว้ยตนเอง  
 แบบประเมนินี้ ไดจ้ดัท ำตำมแนวคดิของ COSO* (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) ที่ได้ปรบัปรุง framework ใหม่ เมื่อเดอืนพฤษภำคม 2556 และน ำมำปรบัให้เขำ้ใจง่ำยขึ้น รวมทัง้เหมำะสมกบั
บรษิทัจดทะเบยีนไทย ซึง่ค ำถำมหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดยีวกบัแนวทำงของ COSO เดมิ แต่ไดข้ยำยควำมแต่ละส่วน
ออกเป็นหลกักำรยอ่ยรวม 17 หลกักำร เพือ่ใหเ้ขำ้ใจและเหน็ภำพของแต่ละสว่นไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
 การน าไปใช้ 
 บรษิทัควรใชแ้บบประเมนินี้เป็นแนวทำงในกำรประเมนิหรอืทบทวนควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อย
ทุกปี และอำจมีกำรทบทวนเพิ่มเติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญั         
กำรประเมนิดงักล่ำวควรผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัดว้ย เพื่อใหเ้กดิกำรแลกเปลีย่น
ควำมเหน็ มคีวำมเขำ้ใจตรงกนั และสำมำรถก ำหนดแนวทำงปฏบิตัทิีเ่หมำะสมกบับรษิทัได ้  
 กำรตอบแบบประเมนิในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบตัิจรงิ หำกประเมินแล้วพบว่ำ บรษิัทยงัขำดกำร
ควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอในขอ้ใด (ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มรีะบบในเรือ่งนัน้ หรอืมแีลว้แต่ยงัไมเ่หมำะสม)  บรษิทัควรอธบิำยเหตุผล
และแนวทำงแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

* เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบนัวชิำชพี 5 แห่ง ไดแ้ก่ สถำบนัผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งสหรฐัอเมรกิำ (AICPA) สถำบนัผูต้รวจสอบ
ภำยในสำกล (Institute of Internal Auditors หรอื IIA) สถำบนัผูบ้รหิำรกำรเงนิ (Financial Executives Institute หรอื FEI) สมำคมนักบญัชี
แห่งสหรัฐอเมริกำ (American Accounting Association หรือ AAA) และสถำบันนักบัญชีเพื่อกำรบริหำร ( Institute of Management 
Accountants หรอื IMA) 
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1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1. คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิีอ่ยู่บนหลกัควำมซื่อตรงและกำร
รกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน ทีค่รอบคลุมถงึ 

       1.1.1 กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรือ่งต่ำงๆ  
 1.1.2 กำรปฏบิตัติ่อคูค่ำ้ ลกูคำ้ และบุคคลภำยนอก 

/  

1.2  มขีอ้ก ำหนดทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อตรงและ
รกัษำจรรยำบรรณ ทีค่รอบคลุมถงึ 
       1.2.1  มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำน           
ทีเ่หมำะสม 
       1.2.2  มขีอ้ก ำหนดหำ้มผูบ้รหิำรและพนักงำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์กบักจิกำร ซึง่รวมถงึกำรหำ้มคอรร์ปัชนัอนัท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อองคก์ร*  
       1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
       1.2.4  มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบ 
เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ใหพ้นักงำนลงนำมรบัทรำบขอ้ก ำหนดและบทลงโทษเป็น
ประจ ำทุกปี  รวมทัง้มกีำรเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนกังำนและบุคคลภำยนอกไดร้บัทรำบ 

/  

1.3  มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct 
      1.3.1 กำรตดิตำมและประเมนิผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอืหน่วยงำนก ำกบัดูแลกำร
ปฏบิตั ิ(compliance unit) 
      1.3.2 กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
      1.3.3 กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 

/  

1.4  มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรงและกำร
รกัษำจรรยำบรรณ 
      1.4.1 มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
      1.4.2 มีกระบวนกำรที่ท ำให้สำมำรถลงโทษหรือจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนได้อย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอนัควร  
      1.4.3 มกีำรแกไ้ขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม 
และภำยในเวลำอนัควร 

/  

 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการด้าน
การควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยได้สงวนสทิธิอ์ ำนำจ
เฉพำะของคณะกรรมกำรไวอ้ยำ่งชดัเจน 

/  

2.2  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำน 

/  

2.3  คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลให้บริษัทก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึง่ครอบคลุมบทบำทที่ส ำคญัของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ี
ผูต้รวจสอบภำยใน และผูร้บัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

/  

การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

* บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชนัใหเ้หมำะสมกบัควำมเสีย่งของบรษิทั 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.4  คณะกรรมกำรเป็นผูม้คีวำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทั และมคีวำมเชีย่วชำญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรือ่งนัน้ๆได ้

/  

2.5  คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถน่ำเชื่อถอื และมคีวำมเป็น
อสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงแทจ้รงิ เช่น ไม่มคีวำมสมัพนัธ์ทำงธุรกจิกบับรษิทั ไม่มคีวำมสมัพนัธ์
อื่นใด อนัอำจมอีิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพนิิจและปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระ ในจ ำนวนที่เหมำะสม
เพยีงพอ 

/  

2.6 คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรพฒันำและปฏบิตัเิรือ่งกำรควบคุมภำยในในองคก์ร ซึง่ครอบคลุมทัง้
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม ข้อมูลและกำร
สือ่สำร และกำรตดิตำม 

/  

 
3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ีเหมาะสม
เพื่อให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight) ของคณะกรรมการ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
3.1 ผู้บริหำรระดบัสูงก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงค์ของบริษัท โดย
พจิำรณำถงึควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกจิและกฎหมำย รวมถงึกำรจดัใหม้กีำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่นส่วนงำนทีส่ ำคญั ซึ่งท ำใหเ้กดิกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั  
มงีำนตรวจสอบภำยในทีข่ ึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมสีำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน เป็นตน้   

/  

3.2  ผู้บริหำรระดบัสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกบั
อ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสือ่สำรขอ้มลู 

/  

3.3  มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนกังำน  

/  

 
4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
4.1  บริษัทมีนโยบำยและวิธีกำรปฏิบัติเพื่อจัดหำ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม และมกีระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตันิัน้อยำ่งสม ่ำเสมอ 

/  

4.2  บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจูงใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกรทีม่ผีลกำร
ปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรทีม่ผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำย รวมถงึกำรสื่อสำรกระบวนกำร
เหล่ำนี้ใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

/  

4.3  บริษัทมีกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรือเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

/  

4.4  บรษิทัมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจดัระบบที่
ปรกึษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม 

/  

4.5 บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคญั /  
 
5. องค์กรก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรบัผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของ
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบงัคบัให้บุคลำกรทุกคนมคีวำม
รบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนกำรปฏบิตั ิในกรณีทีจ่ ำเป็น 

/  
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

5.2  คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจงูใจ และกำรใหร้ำงวลั 
ทีเ่หมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และวตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และ
ระยะยำวของบรษิทั 

/  

5.3  คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจูงใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นใหส้ำมำรถ
เชือ่มโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุมภำยในดว้ย 

/  

5.4 คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรได้พิจำรณำไม่ให้มกีำรสร้ำงแรงกดดนัที่มำกเกินไปในกำรปฏิบตัิ
หน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 

/  
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6. องคก์รก าหนดวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
6.1  บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รบัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกับธุรกิจใน
ขณะนัน้ โดยแสดงไดว้่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถงึสทิธหิรอืภำระ
ผกูพนัของบรษิทัไดถู้กตอ้ง มมีลูคำ่เหมำะสม และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น ถูกตอ้ง 

/  

6.2 บริษัทก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจำรณำถึงปัจจยัที่ส ำคญั เช่น ผู้ใช้
รำยงำนทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกจิ 

/  

6.3 รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัสะทอ้นถงึกจิกรรมกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอยำ่งแทจ้รงิ /  
6.4 คณะกรรมกำรหรอืคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อนุมตัิและสื่อสำรนโยบำยกำรบรหิำรควำม
เสีย่งใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทุกคนรบัทรำบและถอืปฏบิตั ิจนเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร 

/  

 
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัว่ทัง้
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1 บรษิทัระบุควำมเสีย่งทุกประเภทซึ่งอำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ระดบัองค์กร หน่วย
ธุรกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำง ๆ   

/  

7.2  บรษิทัวเิครำะห์ควำมเสีย่งทุกประเภททีอ่ำจเกดิจำกทัง้ปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกองคก์ร 
ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ และด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ  

/  

7.3  ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง /  

7.4  บริษัทได้ประเมินควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง โดยพิจำรณำทัง้โอกำสเกิดเหตุกำรณ์ และ
ผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้  

/  

7.5  บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตังิำนเพื่อจดักำรควำมเสีย่ง โดยอำจเป็นกำรยอมรบัควำมเสีย่ง
นัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ง (reduction) กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง (avoidance) หรอืกำรรว่ม
รบัควำมเสีย่ง (sharing) 

/  

 
8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1  บรษิทัประเมนิโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ เชน่ กำรจดัท ำ
รำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็ กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ กำรคอรร์ปัชนั กำรทีผู่บ้รหิำรสำมำรถฝ่ำฝืนระบบ
ควบคุมภำยใน (management override of internal controls)  กำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูในรำยงำนที่
ส ำคญั กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัยส์นิโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 

/  

8.2  บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอยำ่งรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไปไดข้อง
เป้ำหมำยทีก่ ำหนดแลว้ รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จงูใจหรอืผลตอบแทนแก่
พนกังำนแลว้ดว้ยวำ่ ไมม่ลีกัษณะสง่เสรมิใหพ้นกังำนกระท ำไมเ่หมำะสม เชน่ ไมต่ัง้เป้ำหมำย
ยอดขำยของบรษิทัไวส้งูเกนิควำมเป็นจรงิจนท ำใหเ้กดิแรงจงูใจในกำรตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็นตน้ 

/  

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกีย่วกบัโอกำสในกำรเกดิทุจรติ และ
มำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพือ่ป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

/  

8.4 บรษิทัไดส้ือ่สำรใหพ้นกังำนทุกคนเขำ้ใจและปฏบิตัติำมนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีก่ ำหนดไว ้ /  
 
9. องคก์รสามารถระบแุละประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1 บรษิัทประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงปัจจยัภำยนอกองค์กร ที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ    
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 

/  

9.2 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกิจ ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ      
กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลงนัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 

/  

9.3 บรษิทัประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงผูน้ ำองค์กร ที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิ กำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลงนัน้อยำ่ง
เพยีงพอแลว้ 

/  
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10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

คำถาม ใช ่ ไม่ใช ่
10.1  มำตรกำรควบคุมของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสีย่ง และลกัษณะเฉพำะขององคก์ร เชน่ 
สภำพแวดล้อม ควำมซบัซ้อนของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน รวมถงึลกัษณะเฉพำะ 
อื่นๆ 

/  

10.2  บรษิทัมมีำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และครอบคลุมกระบวนกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มนีโยบำยและระเบยีบวธิปีฏบิตังิำนเกี่ยวกบัธุรกรรมด้ำนกำรเงนิ กำร
จดัซื้อ และกำรบรหิำรทัว่ไป ตลอดจนก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และล ำดบัชัน้กำรอนุมตัขิอง
ผูบ้รหิำรในแต่ละระดบัไวอ้ย่ำงชดัเจน รดักุม เพื่อใหส้ำมำรถป้องกนักำรทุจรติได ้ เช่น มกีำรก ำหนด
ขนำดวงเงนิและอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำรแต่ละระดบั ขัน้ตอนในกำรอนุมตัโิครงกำรลงทุน ขัน้ตอน
กำรจดัซื้อและวธิีกำรคดัเลือกผู้ขำย กำรบนัทกึข้อมูลรำยละเอียดกำรตดัสนิใจจดัซื้อ ขัน้ตอนกำ ร
เบกิจ่ำยวสัดุอุปกรณ์ หรอื กำรเบกิใชเ้ครื่องมอืต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนกำรส ำหรบักรณี
ต่ำง ๆ ดงันี้ 
        10.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบับุคคลดงักล่ำว รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและสอบทำนกำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมทัง้มกีำรปรบัปรุงขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนัเสมอ 
       10.2.2 กรณีทีบ่รษิทัอนุมตัธิุรกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพนับรษิทั
ในระยะยำวไปแลว้ เช่น กำรท ำสญัญำซื้อขำยสนิคำ้ กำรใหกู้้ยมื กำรค ้ำประกนั บรษิทัไดต้ดิตำมให้
มัน่ใจแล้วว่ำ มกีำรปฏบิตัเิป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงกนัไว้ตลอดระยะเวลำทีม่ผีลผูกพนับรษิทั เช่น 
ตดิตำมกำรช ำระคนืหนี้ตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของสญัญำ เป็นตน้ 

/  

10.3 บรษิทัก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมคีวำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ 
manual และ automated หรอืกำรควบคุมแบบป้องกนัและตดิตำม 

/  

10.4 บรษิทัก ำหนดให้มกีำรควบคุมภำยในในทุกระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบักลุ่มบรษิทั หน่วย
ธุรกจิ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนก หรอืกระบวนกำร 

/  

10.5 บรษิทัมกีำรแบ่งแยกหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในงำน 3 ดำ้นต่อไปนี้ ออกจำกกนัโดยเดด็ขำด เพื่อ
เป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื  

(1) หน้ำทีอ่นุมตั ิ 
(2) หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ  
(3) หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ       

/  

 
11. องคก์รเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลวุตัถปุระสงค ์

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1 บริษัทควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ในกระบวนกำร
ปฏบิตังิำนและกำรควบคุมทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

/  

11.2 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสรำ้งพืน้ฐำนของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม /  

11.3 บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมดำ้นควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม /  

การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.4  บริษัทควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรได้มำ กำรพัฒนำ และกำรบ ำรุงรักษำระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

/  

 
12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั เพื่อให้
นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1 บรษิทัมนีโยบำยทีร่ดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร 
หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ตอนกำรอนุมตัทิี่ก ำหนด เช่น ขอ้บงัคบัของบรษิทั 
เกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของส ำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้องกนักำรหำโอกำส  
หรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้ว่นตวั   

/  

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพือ่ใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมกระท ำโดยผูท้ีไ่มม่สีว่นไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ /  
12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพือ่ใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส ำคญั 
และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรทีก่ระท ำกบับุคคลภำยนอก (at arms’ length basis) 

/  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม รวมทัง้ก ำหนด
แนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร ในบรษิทัย่อยหรอืร่วมนัน้ ถอืปฏบิตั ิ  
(หากบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอื บรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้นี้) 

/  

12.5  บรษิัทก ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำร ไปปฏิบตัิโดย
ผูบ้รหิำรและพนกังำน 

/  

12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัขิองบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใชใ้นเวลำทีเ่หมำะสม โดยบุคลำกรทีม่ี
ควำมสำมำรถ รวมถงึกำรครอบคลุมกระบวนกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดในกำรปฏบิตังิำน 

/  

12.7 บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยูเ่สมอ /  
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13. องคก์รข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีก าหนดไว้ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

13.1 บรษิทัก ำหนดขอ้มลูทีต่อ้งกำรใชใ้นกำรด ำเนินงำน ทัง้ขอ้มลูจำกภำยในและภำยนอกองคก์ร ทีม่ี
คุณภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

/  

13.2 บรษิทัพจิำรณำทัง้ตน้ทุนและประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกตอ้งของขอ้มลู  /  
13.3 บรษิัทด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมขี้อมูลที่ส ำคญัอย่ำงเพยีงพอส ำหรบัใช้ประกอบกำร
ตดัสนิใจ ตวัอย่ำงขอ้มูลทีส่ ำคญั เช่น รำยละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอใหพ้จิำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อ
บรษิทั ทำงเลอืกต่ำง ๆ  

/  

13.4 บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัไดร้บัหนังสอืนดัประชุมหรอืเอกสำรประกอบกำรประชุม
ทีร่ะบุขอ้มลูทีจ่ ำเป็นและเพยีงพอต่อกำรพจิำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอยำ่งน้อยภำยในระยะเวลำ
ขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด  

/  

13.5 บรษิทัด ำเนินกำรเพือ่ใหร้ำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควร เพือ่ใหส้ำมำรถ
ตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำร
บนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่จิำรณำ ควำมเหน็
ของกรรมกำรรำยทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรือ่งทีเ่สนอพรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

/  

13.6 บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปนี้ 
       13.6.1 มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ยำ่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
       13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในว่ำมขีอ้บกพร่อง ในกำรควบคุม
ภำยใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยำ่งครบถว้นแลว้ 

/  

 
14. องคก์รส่ือสารข้อมูลภายในองคก์ร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผิดชอบต่อการควบคมุภายในท่ีจ าเป็นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1 บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีช่องทำงกำรสื่อสำรที่
เหมำะสม เพือ่สนบัสนุนกำรควบคุมภำยใน 

/  

14.2 บรษิทัมกีำรรำยงำนขอ้มูลที่ส ำคญัถงึคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และคณะกรรมกำร
บรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำน หรอืสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่
ต้องกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนย์ตดิต่อเพื่อใหส้ำมำรถตดิต่อขอขอ้มูลอื่นนอกจำกที่ได้รบั
จำกผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มูลจำกผูส้อบบญัช ี  ผูต้รวจสอบภำยใน  กำรจดัประชุม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรตำมทีค่ณะกรรมกำรรอ้งขอ กำรจดักจิกรรมพบปะหำรอืระหว่ำง
คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็นตน้    

/  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้บุคคลต่ำง ๆ ภำยในบริษัท
สำมำรถแจ้งขอ้มูลหรอืเบำะแสเกี่ยวกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั (whistle-blower hotline) 
ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

/  

 
  

ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 
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15. องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

15.1 บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรขอ้มูลกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยนอกองคก์รอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมี
ช่องทำงกำรสือ่สำรทีเ่หมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำน
นกัลงทุนสมัพนัธ ์ ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

/  

15.2 บรษิทัจดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีภำยนอกองค์กร
สำมำรถแจ้งขอ้มูลหรอืเบำะแสเกี่ยวกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติ (whistle-blower hotline) แก่บรษิทัได้
อยำ่งปลอดภยั 

/  
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16. องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน 
เหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
16.1 บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก ำหนดหำ้มฝ่ำยบรหิำร
และพนกังำนปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ ทำงผลประโยชน์ เชน่ ก ำหนดใหแ้ต่ละ
ส่วนงำนตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ หรอืมอบหมำยใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

/  

16.2 บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ำงไว ้โดยกำรประเมนิ
ตนเอง และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

/  

16.3 ควำมถีใ่นกำรตดิตำมและประเมนิผลมคีวำมเหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของบรษิทั /  
16.4 ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ีม่คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถ /  
16.5 บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ  

/  

16.6 บรษิทัส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏบิตังิำนวชิำชพีกำร
ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) 

/  

 
17. องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึงรวมถึง
ผูบ้ริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1 บรษิัทประเมนิผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อติดตำม
แก้ไขอย่ำงทนัท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นแตกต่ำงจำกเป้ำหมำย ที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
นยัส ำคญั 

/  

17.2 บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงันี้ 
 17.2.1 ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์หรอื
สงสยัว่ำมเีหตุกำรณ์ทุจรติอย่ำงรำ้ยแรง มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนกฎหมำย  หรอืมกีำรกระท ำทีผ่ดิปกตอิื่น 
ซึ่ ง อ ำ จ ก ร ะ ท บ ต่ อ ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ฐ ำ น ะ ก ำ ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท อ ย่ ำ ง มี นั ย ส ำ คั ญ 
 17.2.2 รำยงำนขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแกไ้ขปัญหำ (แมว้่ำจะไดเ้ริม่
ด ำเนินกำรจดักำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อพิจำรณำภำยใน
ระยะเวลำอนัควร 
 17.2.3 รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปรบัปรุงขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญัต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

/  

 
 
 

ระบบการติดตาม (Information & Communication) 
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